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Jame in NOB : Preučitev vpliva jam na narodnoosvobodilni boj
Povzetek
Med drugo svetovno vojno je na slovenskem etničnem območju prišlo do
silovitega spopada med okupatorjem in Slovenci. V tem boju sta obe
strani uporabljali naravo v svoj prid. Jame, kot tipičen element slovenske
pokrajine, niso bile pri tem nobene izjeme. Zaradi narave partizanskega
bojevanja, so bile jame uporabljali predvsem partizani in drugi pripadniki
Osvobodilne fronte. V jamah so potekale različne aktivnosti, ki so bile tako
raznolike, kakor sama narava slovenskega odpora. Največja gostota
uporabe jam je bila na območjih največje koncentracije partizanskih enot
in aktivnosti in samih jamskih objektov. Partizani pri tem niso razvili
kakršne koli doktrine, ki bi jamske objekte vključevala v boj proti
okupatorju.

Ključne besede: kraške jame, krasoslovje, Narodnoosvobodilni boj,
druga svetovna vojna, Osvobodilna fronta
Caves and NLS : The influence of caves on the National
Liberation Struggle
Abstrac
During Second World War a titanic struggle broke out on the Slovene
ethnic territory between the occupation forces and Slovenes. In this
struggle both sites used nature in their favor. To this caves, as a Jame, a
typical element of Slovene countrysite, were no excuse. The nature of
partisan warfare mint, that caves were predominantly used by partisans
and other members of the Liberation front. The use of caves shifted
greatly observing the great variety of activities involved in the Slovene
resistance. The greatest concentration of use of caves coincided with the
greatest concentration of partisan units and activities and the density of
the caves themselves. Together with all of this, Partisans did never
developed a doctrine that would in one or another way involve the use of
caves as military resources in the fight against the aggressor.
Key words: Carst Caves, Carsology, National Liberation Struggle, Second
World War, Liberation Front
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1. UVOD
O veličastnem naporu slovesnega naroda v boju za svobodo v času druge svetovne vojne, je
bilo napisano izredno veliko. Med literaturo, ki se ukvarja s to tematiko, najdemo tako
politične, organizacijske in druge študije organizacije OF, kakor osebne spomine in
razmišljanja. Pri veliki večini del se pojavlja ideja o vseslovenskem množičnem gibanju, ki je
stalo za partizansko borbo. Znova in znova nas številni avtorji spominjajo, kako so bile v boju
proti okupatorju uporabljene vse sile in sredstva. Pri tem pa se pozablja, da je k odporu
bistveno prispevalo tudi okolje v katerem so Slovenci živeli. Brez visokih kraških planot,
težko prehodnega kraškega terena, brez mogočnih gozdov, bi bila borba za svobodo veliko
težja, če ne celo nemogoča. Pri vsem tem se nam upravičeno postavi vprašanje, kakšen je bil
vpliv »narave« (naravnega okolja, ki nas obdaja) na Narodnoosvobodilno borbo. Odgovor na
to vprašanje bi zahteval večletno delo in bi gotovo zaposlil celotno slovensko geografsko in
zgodovinsko znanost. Zato je razumljivo, da je pričujoča diplomska naloga le prvi korak na
tej dolgi poti. V diplomski nalogi bom poskusil orisati odnos med NOB in jamami kot enimi
najbolj značilnih naravnogeografskih oblik na Slovenskem.
Za raziskovanje jam in NOB sem se odločil, ker sem želel odgovoriti na vprašanje ali so jame
vplivale na delovanje OF in NOV. S tem sem mislil na to, ali bi bilo mogoče najti kakšen
prostorski vzorec, ki bi nakazoval, da so se določene aktivnosti NOV in OF načrtno izvajale v
bližini jam ali pa v samih jamah in da se te aktivnosti izven jam ne bi mogle izvajati. Tekom
raziskovanja sem sicer dobil odgovor na svoje vprašanje, vendar sem sprevidel, da bi temeljit
in strokovno sprejemljiv odgovor zahteval večletno delo na tem področju in izdatno finančno
podporo. Vsega tega pa si seveda nisem mogel privoščiti, zato lahko rečem, da so izsledki te
diplomske naloge v najboljši različici le začetek iskanja odgovora, ki bolj kot odgovarjajo
postavljajo nova vprašanja.
Nad temo diplome sem bil zelo navdušen in sem verjel, da ne bo težko dobiti gradiva za delo.
Šele začetno iskanje prek cobissa me je streznilo. Vendarle sem našel članek Ivana Gamsa.
Izraba jam v Sloveniji skozi stoletja. V njej je Gams med drugim govoril tudi o uporabi jam
med NOB in se je o tej temi izrazil takole: »Čaka nas hvaležna naloga, obdelati vlogo jam
med NOB.«1 Gams je v svojem članku navedel, kako slabo je to področje raziskano in podal
nekaj virov za nadaljnje raziskovanje. Te besede so me prepričale, kako veliko težo ima moja
diplomska tema in pričakoval sem, da bom lahko na podlagi gradiva o jamah, ki ga bom našel
na podlagi Gamsovih napotkov, v kratkem času zbral dovolj veliko količino gradiva. Seveda
so se moji upi hitro razkadili.
Problem s katerim se sooči vsak, ki raziskuje to temo, je skoraj popolno pomanjkanje kakršne
koli literature s tega področja. Obstaja sicer nekaj člankov, ki pa se ukvarjajo le s
posameznimi primeri. Drugače so iskani podatki razpršeni v množici partizanske literature,
celo v leposlovju.
Pri vsakem raziskovanju slovenskih jam je nemogoče iti mimo Jamskega katastra Jamarske
zveze Slovenije. Tudi za moje raziskovanje je bilo delo v katastru najpomembnejše in sam
kataster najbolj uporabljeno orodje. Glavni problem s katerim sem se srečal tukaj je bil ta, da
so le pri zelo redkih zapisih jam podane tudi informacije historičnega značaja. V večini
primerov piše le, da naj bi se v jami, po trditvah domačinov, med vojno skrivali partizani ali
vaščani. Nasploh je bilo delo v katastru zamudno, saj sem moral pregledati veliko število
1

Ivan Gams, Izraba jam v Sloveniji skozi stoletja, Ljubljana, Naše jame, Letnik. 23/24, str 38 (Gams, Izraba
jam)
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fasciklov in jamarskih zapisnikov. Ugotovil sem, da je najboljše priti tja z seznamom jam za
katere se ve, da so jih med vojno uporabljali pripadniki OF. Toda še v primeru, če sem v
katastru pregledoval zapiske jam, za katere sem iz drugih virov vedel, da so bile uporabljene s
strani pripadnikov OF, se ni redko zgodilo, da nisem v zapisniku našel niti najmanjšega
namiga na kaj takega. Še več, včasih je bilo prav ime »partizanske« jame sploh edina
referenca na NOB v celem opisu jame. Poleg tega sem v literaturi večkrat zasledil omembo
jam, ki jih v katastru potem nisem mogel najti. Včasih sem lahko iz opisa lokacije ugotovil za
katero jamo gre in pod kakšnim imenom je registrirana, včasih pa mi to ni uspelo. Razlogov
za to je bilo veliko, od napačnega opisa lokacije jame, do napačnega imena, do tega, da jama,
ki je bila v literaturi omenjena sploh še ni bila registrirana.
Zgoraj omenjeni problemi so razlog, da sem pri iskanju porabil ogromno časa. V iskanju
omemb jam sem večkrat pregledal celo knjigo, pogosto se je zgodilo, da sem našel v celotnem
tekstu en sam relevanten stavek. Zaradi tako slabega razmerja med vloženim delom in
dobljenim rezultatom, sem iskal bolj produktivne načine zbiranja virov. Odločil sem se stopiti
v kontakt s preživelimi pričami. Toda tudi tukaj sem po začetnem navdušenju kmalu spoznal,
da je stvar zelo težko izvedljiva. Če pustimo ob strani dejstvo, da je zaradi starosti vse manj
živih prič, je bil glavni problem spet razpršenost podatkov. Pri mojem obisku na osrednjem
sedežu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, sem odkril, da je sicer gradiva,
predvsem ustnih virov, na voljo ogromno, vendar je zaradi organiziranosti zveze na
regionalnem nivoju, na posameznih okrožnih sedežih mogoče izvedeti izključno informacije
lokalnega značaja. Najbolj pa me je presenetilo dejstvo, da je to veljajo tudi za osrednji sedež
organizacije v Ljubljani. Če sem potem pomislil na število vseh okrožij, je bilo to dovolj, da
sem zavrgel idejo o njihovem obiskovanju.
Tudi delo v Arhivu Republike Slovenije je bolehalo za težavo razpršenosti virov. Najprej sem
sploh zavrnil vsakršno raziskovanje arhivskega gradiva, zaradi domneve, da v dokumentih
NOV, zaradi konspiracije, ni zapisov o lokacijah objektov ali omemb jam. Kasneje sem
ugotovil, da to ni res. V resnici imajo v arhivu gradivo, ki navaja nekatere jame in njihovo
uporabo s strani pripadnikov OF. A tudi, ko sem domneval, da v dokumentih NOV ni govora
o jamah, sem imel prav. V bistvu gre za to, da so vsi opisi uporabe jam ohranjeni v kronikah,
ki so jih priče napisale ob koncu vojne (navadno poleti 1945) po ukazu osrednjih oblasti
Slovenije. Za vse te kronike pa velja, da so pisane po spominu in je zaradi tega na podlagi
njihovih besed izjemno težko lokalizirati jame, o katerem poročajo, posebno še v primeru če
gre za območja z visoko koncentracijo jam.
V prvi fazi dela sem se osredotočil na zbiranje podatkov o vseh jamah, za katere se je
omenjalo, da so bile tako ali drugače vključene v delovanje NOB. Pri tem nisem preverjal ali
so te omembe resnične ali le domneve, saj bi drugače diplomiral čez deset let.
Med zbiranjem gradiva, so se mi že pričeli kazati obrisi dogodkov, ki stojijo za naslovom
moje diplomske naloge. Sproti so se mi odpirale nove poti raziskovanja in nova vprašanja. Pri
tem me je nekoliko tepla premajhna premišljenost pri organizaciji dela.
Druga faza dela je predstavljala začetek pisanja diplomske naloge same. Po konzultiranju
mentorjev, sem se lotil dela. Odločil sem se, da bom najprej predstavil jame kot značilne
oblike podzemnega krasa. Nato sem predstavil historiat raziskovanja jam in razvoj jamskega
katastra. V kratkem sem predstavil tudi NOB in partizanski način vojskovanja, nato pa sem
prešel na osrednji del diplomske naloge.
Pri predstavitvi jam in NOB sem se srečal s problem smiselne organizacije diplomske naloge.
Jame sem razdelili glede na aktivnosti, ki so se dogajale v njih. Problem te razdelitve je, ker
6

so nekatere jame služile za več stvari, kar je bil razlog, da sem jame naknadno razdelil tudi na
podlagi njihove lokacije na terenu. Pri tem sem uporabil administrativno razdelitev
slovenskega ozemlja po okupaciji aprila 1941. Poleg Ljubljanske pokrajine, Gorenjske,
Koroške in Štajerske sem jame na Primorskem uvrstil v Julijsko pokrajino, ki je bila
oblikovana po prvi svetovni vojni na nekdanjih Avstro – ogrskih območjih, ki jih je kraljevina
Italija pridobila po prvi svetovni vojni (uradno je Julijska pokrajina obstajala le med oktobrom
1922 in januarjem 1923)2.
Vseh jam, ki jih omenjam v delu nisem poglobljeno raziskal, ampak sem se odločil in izdvojil
za daljši opis le nekaj najbolj zanimivih. Seveda me je pri tem vodila tudi količina gradiva, ki
sem ga imel na voljo za posamezne jame.
V zadnjem delu naloge sem naredil poskus kratkega statističnega pregleda vsega gradiva,
izpostavil zaključke in postavil odgovor na vprašanje, ki sem si ga zastavil ob začetku
raziskave.

1.1. HIPOTEZE
Pri izdelavi diplomskega dela sem si postavil naslednje hipoteze:
• Jamski objekti, kot del geografskega okolja, so pomembno vplivali na razvoj in
dejavnosti Osvobodilne fronte v času Narodnoosvobodilnega boja.
• Največ jamskih objektov je bilo za potrebe Narodnoosvobodilnega boja uporabljeno
na ponornem kontaktnem krasu, kjer so razviti največji jamski objekti in kjer je tudi
njihova gostota največja.
• Z večanjem osvobojenih območji in razmahom NOB, se uporaba jamskih objektov s
strani Narodnoosvobodilne vojske se je intenzivirala.

2

http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia_Giulia#Periodo_interbellico.
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2. JAME
2. 1. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI JAM
Jame so prehodne podzemne kraške votline (vodoravne ali navpične), ki so nastale z
naravnimi procesi. Jame se lahko pojavljajo v različnih okoljih in kamninski osnovi. Ločimo
tri procese, ki ustvarjajo jame. Nastanejo lahko na podlagi tektonskimi in drugih premikov.
Na tak način se ustvarjajo razpoke v kamninskih blokih. V Sloveniji je tektonskih premik
kamenin, ki je vplival na obliko jam moč opazovati v tunelu med Starimi jamami in Črno
jamo v Postojnski jami. Vidno je, kako je skala ob premikih (kvartarnih) drsela ob ilovici1.
Veliko bolj razširjena procesa nastanka jam pa sta korozija in erozija, ki sta v glavnem vezana
na kraški svet. Po oblikah v jami ju je zelo težko ločiti med seboj2. S pomočjo teh dveh
procesov lahko v primernih pogojih (dovolj trdna in razpokana karbonatna kamenina)
razpoke, širijo in daljšajo, dokler ne dosežejo velikosti jame. Večji je obseg podzemnih rovov,
večja je možnost, da je sestavljen iz vseh treh različnih jamskih elementov: rovov, jaškov –
brezen in dvoran, ki so razporejeni v vse tri dimenzije. Tako obsežnim jamskim oblikam
navadno pravimo jamski sistem3. Na razvoj jam in predvsem oblikovanje ter deformiranje
rovov lahko v tej fazi vplivajo tudi veliki pritiski turbolentih tokov deroče vode, ki se pretaka
skozi jamske sisteme. Veliko jam in brezen se kasneje zaradi rečne akumulacije napolni z
glino in drugimi sedimenti4.
Zaradi razpokanosti kamenine v več nivojih se lahko zgodi, da se začne voda pretakati in
korodirati nižje ležeče razpoke in si tako ustvari novo pot v nižjih etažah. S tem se zgoraj
ležeči kanali osušijo. Suhe, neaktivne jame preoblikujejo procesi mehanskega razpadanja
(temu so najbolj podvrženi stropi vhodnih delov) ter odlaganje kemičnih sedimentov –
zasigavanje. Prenasičena kapnica začne na površini jamskih rovov odlagati kristale kalcitov5.
Njihova oblika je odvisna od okoliščin v katerih se siga izloča, oblike jamske stene in smeri
potovanja prenasičene vode. V visokogorju, kjer je kapniško bogastvo manjše, pa se v jamah
in breznih nahaja veliko grušča, skalnih blokov in celo balvanov6.
Na podlagi procesov lahko pri študiji njihovih prečnih profilov ugotovimo tekoče procese in
razvojni stadij določene jame (mlada, zrela ali stara jama)7. Povezani z razvojnimi stadiji jam
so tudi sedimenti, ki jih najdemo v jami. Mladi in aktivni jamski rovi ter inicialne razpoke so
navadno prazni. Obod sestavlja živa skala, ki je povsod vidna. V naslednji fazi začne voda
prinašati v jamo in tam kopičiti razne sedimenti. Rečna akumulacije lahko doseže tako
stopnjo, da jamo povsem zasuta8.
Vodne jame poznajo podrobno delitev, glede na lastnosti vodnega toka, ki se v jami pojavlja.
Posebna oblika vodnih jam pa so ledenice, v katerih se zaradi ugodne mikroklime nahaja voda
v obliki ledu. Z meteorološkega vidika so zelo stabilne, pojavljajo pa se samo nad določeno
nadmorsko višino, kjer je podnebje hladnejše9.
1

Ivan Gams, Kras: zgodovinski, naravoslovni in geografski opis, Ljubljana, 1974, str. 81, Povzeto po Rado
Gospodarič, Pripombe o nekaterih jamskih biserih iz jugoslovanskih jam, Naše jame, let. 6, Ljubljana. 1964
2
Gams, Kras, zgodovinski, naravoslovni in geografski opis, Ljubljana, 1974, str. 86 (Gams, Kras)
3
Andrej Kranjc, Dolenjski kraški svet, Novo mesto, 1990, str. 45 (Kranjc, Dolenjski svet)
4
Geografija Slovenije. Ivan Gams, Igor Vrišer (ur.). Ljubljana, 1998, str. 68 (Gams, Geografija Slovenije)
5
Kranjc, Dolenjski svet, str. 49
6
Gams, Geografija Slovenije, str. 69
7
Gams, Kras, str. 102
8
Kranjc, Dolenjski svet, str. 50
9
Prav tam, str. 50
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2.1.2. FLORA IN FAVNA SLOVENSKEGA PODZEMNEGA KRAŠKEGA SVETA
Čeprav je kraško podzemlje skopo z možnostmi za življenje (predvsem stalna in popolna
tema), so se v jamah vseeno oblikovali ekosistem. Jame naseljuje veliko število
mikroorganizmov, ki predstavljajo najpomembnejši člen v prehrambeni verigi jamskih živali,
saj so mikroorganizmi glavni proizvajalci hrane v tem okolju. Pri večjih življenjskih oblikah
se pojavi vprašanje, katere živali se prištevajo k jamskim in katere ne. Eden najbolj preprostih
in priročnih načinov klasifikacije temelji na ugotavljanju dolžine bivanja posamezne živali v
jami. Na podlagi te kvalifikacije lahko živali razdelimo v tri razrede1:
a) troglokseni – živali, ki preživijo le nekaj časa v jamah (medvedi, netopirji, rakuni,…).
b) troglophili – živali, ki večino časa preživijo v jamah ali drugih okoljih kjer je malo
svetlobe.
c) troglobuti – živali, ki preživijo celo življenje v jamah in jih je le tukaj moč najti.

2.1.3. JAMSKA KLIMA
Ena bolj poznanih klimatoloških značilnosti jam je njihova stalna temperatura, oziroma
majhna stopnja kolebanja temperature tekom leta. Najmanjšo stopnjo kolebanja med vsemi
jamami beležijo tiste v zmerno toplem pasu. Zato so bile tudi velikokrat naseljene v
prazgodovini. Pomembno je poudariti, da so jame navadno vlažne (lastnost vseh slovenskih
jam).
Poleg letne poznamo v jamah tudi dnevno cirkulacijo zraka, ki je odvisna od temperaturnega
nihanja med dnevom in nočjo. Pri tem kondenzacija zraka s sproščanjem toplote jame
nekoliko segreva, izhlapevanje pa ohlaja2.
Glede na temperaturno razliko med notranjostjo in zunanjostjo jame poznamo dve vrsti
ekstremov. Pečnice so lahko več stopinj toplejše, ledenice pa več stopinj hladnejše od
povprečne zunanje letne temperature3.
Posebne klimatske pogoje imajo jame z dvojim vhodom. Ko se pojavijo razlike v temperaturi
med zračnimi masami pri obeh vhodih, začnejo skozi jamo od enega vhoda do drugega vleči
vetrovi. Smer vetra je odvisna od tega, pri katerem vhodu so različne mase toplejše in kje
hladnejše. Na to pa vpliva letni čas in mikro klimatski pogoji. Zato se navadno smer vetra
tekom leta v takih jamah spreminja. Take jame so za bivanje manj prijetne4.
Pomembna značilnost jamske klime je nadpovprečna koncentracija CO2 v jamskih prostorih.
V nekaterih manj prezračenih jamah in predvsem breznih njegova koncentracija lahko doseže
tudi človeku nevarne velikosti. Na premike zračnih mas med jamo in zunanjostjo vplivajo tudi
globina jame, oblika jamskega vhoda in tip jame. Na jamsko klimo vplivajo tudi splošni ali
lokalni vetrovi, ki pihajo pri jamskih vhodih5.

1

George W. Moore, Nicholas G. Sullivan, Speleology: the study of caves, 1978, St. Louis, str. 87
Gams, Kras, str. 102
3
Prav tam, str. 103
4
Prav tam, str. 103
5
Prav tam, str. 103
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2.2. GEOGRAFSKI PREGLED PODZEMNEGA SVETA NA SLOVENSKEM
Razširjenost kraškega sveta pri nas se v grobem sklada z razširjenostjo trdih karbonatnih
kamenin (predvsem apnenec in dolomit), ki znaša okoli 43% procentov celotnega površja. To
območje se ujema tudi z območjem kjer nastopa kras kot hidrološki pojav. Na tem območju je
zelo velika zgoščenost in pestrost kraških pojavov. Manjkajo nam le kraške oblike značilne za
tropski svet1.
Gostota jam in brezen je zmerna, vendar je jamskih sistemov svetovnih razsežnosti malo.
Povprečna gostota znaša (na okoli 8500 kvadratnih kilometrov kraškega površja in okoli 7000
odkritih jam leta 1997) 0,8 jame na kvadratni kilometer. Najdaljše jame so ponorne in
dosegajo velike dolžine (Jamski sistem Postojnske jame 19955 m), povprečna dolžina vseh
jam pa znaša 71 m (polovica vseh registriranih jam je krajših od 46 m). V visokogorskem
krasu prevladujejo brezna nad vodoravnimi jamami. Nekatera izmed njih so po globini v
samem svetovnem vrhu (Čehi 2)2. Take razsežnosti jam odgovarjajo geološko in tektonsko
razgibanemu ozemlju in dejstvu, da tvori večina kraških kamnin višji svet. Z njega se voda
predvsem raztega in tako ne tvori večjih pretočnih jamskih sistemov (izjema je območje
Dinarskega krasa).
Pri ocenah števila in gostote speleoloških objektov v Sloveniji se moramo zavedati, da je
veliko jam še neodkritih in bodo take tudi ostale. Veliko je namreč jam, katerih vhodi so bili v
geološki preteklosti zasuti ali zapolnjeni z ilovico. Take jame navadno pridejo na dan šele ob
velikih posegih v zemeljsko površje (gradnja avtocest).

1
2

Gams, Kras, str. 100
Gams, Geografija Slovenije, str. 68
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Karta 1. Pregled gostote speloloških objektov v Sloveniji.

Vir: M. Staut
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3. JAMSKI KATASTER
3.1. ZGODOVINA RAZISKOVANJA JAM
Zanimanje za jame je v Sloveniji staro prav toliko kot človeška naselitev tega prostora. Jame
so služile za pribežališča in prebivališča vse od pradavnine pa do danes. Vendar se njihovega
raziskovanja znanstveno ni nihče lotil vse do sedemnajstega stoletja. Razloge za to lahko
iščemo v novem načinu mišljenja, ki ga zaznamo v evropski renesansi in potem doseže svojo
dokončno uveljavitev v razsvetljenstvu. Gre za racionalni, znanstveni pogled na svet, ki
zavrne vse nepreverljive in nenavadne razlage naravnih fenomenov in jih nadomesti z
znanstveno utemeljenimi dognanji. Eden izmed prvih, ki se je na našem prostoru na tak način
lotil raziskovanja kraškega podzemlja je bil vsekakor Valvazor. Za Podpeško jamo je narisal
drugi najstarejši jamski načrt na svetu1. V naslednjih letih se je z razvojem znanosti razvijalo
tudi zanimanje za jame. Jamski podzemni svet je doživel, predvsem v izobraženih krogih
demistifikacijo in postal zanimiv tako iz turističnega kot iz znanstvenega vidika. Za jame se je
začela zanimati tudi širša javnost. Jama Vilenica, ki jo je kot najlepšo jamo na svetu razglasil
Hacquet, je sprejela prve turiste že v 17. stol. Slavno Postojnsko jamo je leta 1816 in 1818
obiskal celo avstrijski cesar Franc I2. Po letu 1839 pa se je začelo prvo večje raziskovanje
kraškega podzemlja (zaradi iskanja pitne vode za mesto Trst)3. Tedanja avstrijska država je
pokazala velik interes za raziskovanje slovenskega krasa in kraškega podzemlja (poplave
kraških polj, izgradnja južne železnice). Krasoslovje je postala krovna znanost znotraj katere
so se posamezniki ukvarjali z jamami. Vse to in velik interes posameznikov je botroval
nastanku nove znanosti – speleologije, katere »ustanovitelji« so bili A. Schmidl, A. Martel
(leta 1894 objavil prvo znanstveno razpravo na to temo – Les Abimes) in F. Kraus (istega leta
kot A. Martel objavil Hohlenkunde), ki je črpal temeljno zanje z matičnega Slovenskega
Krasa. V naslednjih letih se je speleologija močno uveljavila. Leta 1879 je bilo na Dunaju
ustanovljeno prvo Speleološko društvo4. Speleologija se je začela razvijati kot znanost in se
kmalu pričela deliti. Jame so pričeli raziskovati kot fizičnogeografske objekte, kot habitate
živih bitij (biospeleologija), podnebje v njih (klimospeleologija) in tudi odnosih med
človekom in jamo (antroposlepeleologija). V zadnjem času se je zdravila tudi speleoterapija,
ki se ukvarja z zdravstvenimi učinki jame5.
Razvoj vede je prinesel tudi nova odkritja. Kljub velikemu interesu dunajskih znanstvenikov
in domačih prebivalcev in zdaj že množičnega obiska postojnske jame, pa vse do konca 19.
stol. ni prišlo do organiziranega raziskovanja jam. Do ustanovitve prvega jamarskega društva
ni prišlo do leta 1889, ko je bilo v Postojni ustanovljeno društvo Anthron. Društvo je v
naslednjih letih raziskovalo podzemni svet notranjskega krasa in opravilo veliko pionirskega
dela na področju jamarstva. Ko je leta 1911 uradno prenehalo s svojim delovanjem, je
njegovo opremo prevzelo leto prej ustanovljeno ljubljansko Društvo za raziskovanje
podzemnih jam, ki je nadaljevalo tradicijo prvega Slovenskega in četrtega svetovnega
jamarskega društva5.

1

Miha Čekada, Andrej Mihevc, Prišli smo do številke 8000: dokumentiranje slovenskih podzemnih jam, Delo,
l. 45, št. 172, Ljubljana, 2003, str. 6 (Čekada, Prišli smo)
2
Gams, Kras, str. 88
3
Andrej Kranjc, Začetek organizirane speleologije na Slovenskem, Acta carsologica, l. 31, št. 2, Postojna, 2002,
str. 224 (Kranjc, Začetek)
4
Prav tam, str. 224
5
Prav tam, str. 228
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Poseben in veliko bolj tekmovalen je bil razvoj raziskovanja jam na Primorskem, kjer so pred
vojno tekmovali v odkrivanju jam Slovenci in Nemci. V obeh primerih so bili začetniki
jamskega raziskovanja tudi zavzeti planinci in med ustanovitelji planinskih društev. Po prvi
svetovni vojni so začeli Italijani na Primorskem in Notranjskem z intenzivnim raziskovanjem
znanstvenim raziskovanjem. Zaradi političnih razlogov so pri tem preprečevali delo
Slovencem. Delo naših sonarodnjakov je tako potekalo skrivoma (organizacija TIGR). Še le
po drugi svetovni vojni so se na Primorskem ponovno uveljavili slovenski raziskovalci. V tem
času je doživelo polet raziskovanje jam tudi drugod po Sloveniji. Število jamarskih društev se
je povečalo in izoblikovala se je krovna jamarska zveza Slovenije1.

3.2. ZGODOVINA RAZVOJA IN NASTANEK JAMSKEGA KATASTRA
SLOVENIJE
Korenine jamskega katastra lahko iščemo v delu češkega inženirja V. Putika in Slovenca I. A.
Perka in njunih skupin. Oba sta bila člana društva Anthron. Samo društvo tedaj še ni imelo
skupnih shem klasifikacije in opisa novo odkritih jam. Tako sta Penko in Putik vsaj po svoje
zbirala in urejevala gradivo. Veliko Putikovega materiala se je ohranilo in prešlo v sedanji
jamski kataster, večino Perkovega gradiva pa je prevzelo v svoj kataster Tržaško društvo
Societa Alpina delle Giulie. Kljub temu je Perko pustil velik pečat tudi na katastru jam
Jamarske zveze Slovenije, saj je bil med odborniki Društva za raziskovanje podzemnih jam,
ki je bilo predhodnik Jamarske zveze Slovenije. Na splošno lahko trdimo, da se je z Društvom
za raziskovanje podzemnih jam zares začelo delo na prvem pravem jamskem katastru2. Kljub
temu da je večina originalnih zapisnikov že izgubljenih ali uničenih, je iz preostalega jasno
razvidno, da so se jamarji zavedali pomembnosti svojega dela in vestno zbirali material
povezan z jamami. Podoben občutek dajejo tudi izsledki raziskav jam na Banjšicah in
Trnovskem gozdu med prvo svetovno vojno, čeprav so bili ustvarjeni za vojaške potrebe3.
Takoj po vojni je prišlo do zastoja v raziskovanju jam in urejanju katastra. Ponovno se je z
resnim delom začelo šele po letu 1924. S tem letom je bilo obnovljeno delovanje Društva za
raziskovanje podzemnih jam in društvenega katastra. Prišlo je do bistvene spremembe znotraj
društva. Sedaj je bila glavnina članov visoko izobraženih tudi zaradi vpliva novonastale
univerze v Ljubljani. To je prineslo s seboj veliko bolj specializirane opise jam, ki pa so
včasih zanemarjali določena področja, na katerih raziskovalci niso bili domači. Velik je bil
napredek v risanju zemljevidov, največjega pomena pa je bila na novo uvedena praksa
katastrskih številk za posamezne jame. Po letu 1930 je prišlo do ponovnega znižanja kvalitete
katastrskih zapiskov zaradi čedalje večjega števila športno usmerjenih članov društva. Za rast
in ohranjanje kvalitete jamskega katastra je v tem obdobju skrbel dr. Alfred Šerko, ki je
uvedel tiskane formularje za opise jam. Pri tem se je še vedno pojavljal problem navajanja
koordinat jamskih vhodov. Delno je bila to posledica pomanjkanja kvalitetnih topografskih
kart, delno pa tudi neznanja tedanjih jamarjev. Vseeno je bila takrat zelo pomembna uvedba
Gauss – Krugerjevih koordinat na skicah za lege jam, saj so bile te koordinate od vseh
najuporabnejše. Vrednost le teh se bo pokazal v naslednjih letih. Zaradi povečanja števila
odkritih in registriranih jam se je dr. Alfred Šerko, zaradi večje preglednosti katastra, odločil
sestaviti seznam vseh raziskanih jam in jame oštevilčil (leta 1938 je izdal katalog s seznamom
jam in njihovimi registrskimi številkami). Zaradi zavzetega dela in raziskovanja je bilo že leta
1

Gams, Geografija Slovenije, str. 69
France Šušteršič, Principi vodenja jamskega katastra, Naše jame, l. 17, Ljubljana, 1975, str. 17 (Šušteršič,
Princip)
3
Prav tam, str. 17
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1938 registriranih 647 jam1. Do začetka druge svetovne vojne v Jugoslaviji je bilo
registriranih že več kot 780 jam. Pri tem je bilo glavno težišče raziskovanja na Dolenjskem in
vzhodnem Notranjskem krasu2. Zelo pomembno je dejstvo, da jamski kataster v letih vojne ni
padel v roke okupatorja. V tem primeru bi bila varnost uporabe jam dramatično zmanjšana,
kar bi pomenilo še več fašističnih pobojev in zločinov. Zahvala za to (s tem je bilo rešeno
veliko življenj) gre prof. Hadžiju, ki je kataster jam skril v Narodno in univerzitetno knjižnico
v Ljubljani3.
Med vojno je bilo raziskovanje jam okrnjeno, vendar ne povsem prekinjeno Večanje števila
jamarjev in odkritij je po drugi svetovni vojni čedalje bolj pritiskal na staro ureditev v
katastru. Velik problem je bila tudi smrt dr. Šerka, ki je bil do tedaj skrbnik katastra in se je v
njem najbolj znašel. Tako je prišlo leta 1951 do obnovitve katastra in preoblikovanja
njegovega delovanja. Dotedanja največja slabost katastra je bila, da so bile jame vrisane na
zemljevide 1 : 50 000, drugje pa niso bile dokumentirane4.

1

Čekada, Prišli smo, str. 6
France Habe, Sto let organiziranega jamarske dela na slovenskem krasu, Naše jame, Let. 30. Ljubljana 1988,
str. 4 (Habe, Sto let)
3
Aleš Lajovic, Partizanska jama pri Drenovem griču, Naše jame, let. 26, Ljubljana 1982, str. 73 (Lajovic,
Partizanska jama)
4
Šušteršič, Princip, str. 18
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4. UPORABA JAM SKOZI ZGODOVINO
Jame se že od samega začetka človekovega obstoja pojavljajo kot naravna zavetišča in
bivališča. Za prvotnega človeka so bile privlačne zaradi varnosti, zavetja pred naravnimi
elementi in zaradi ugodnih klimatskih razmer. Tako nas ne preseneča, da so poleg ljudi v
jamah našle varno zavetje tudi druge živali. Od slovenskih kamenodobnih nahajališč so
najbolj poznani Potočka zijalka na južnem pobočju Olševe in jame Divje babe nad Idrijo.
Kljub bogati neolitski dediščini pa na našem območju ni jam, ki bi vsebovale kamenodobne
jamske poslikave (Lascaux, Altamira). Nikjer niso bili niti najdeni posmrtni ostanki
pračloveka, kljub številnim dokazom o njegovi prisotnosti na našem ozemlju1.
V slovenskem izročilu poznamo veliko jam, ki so služile kot zavetišča tudi v zgodovinskem
času. Po vsem slovenskem prostoru obstajajo obrambni tabori, postavljeni v jame, v katere so
se zatekali ljudje v času nevarnosti. Najbolj znane so tiste v katere so se ljudje zatekali v času
Turških vpadov (Podpeška jama na Dobrem polju, Jama Grad pri Ospu, jama Tabor pri
Strugah). V jamah so iskali zavetišče tudi za družbo nesprejemljivi posamezniki ali skupine
(Ajdovska, Ravbarska, Ciganska jama). Še najbolj znan pa je roparski vitez Erazem
Predjamski. O njegovem izkoriščanju naravnih danosti slovenskega krasa vse do bridkega
konca je bilo že veliko napisanega. Iz tega lahko vidimo, kako hitro so lahko jame pridobile
na vrednosti v primeru nevarnosti ali vojne. Zato nas ne preseneča veliko število kavern (jam
antropogenega nastanka), ki so posejane po zahodnih Julijskih Alpah in so ostanek prve
svetovne vojne.
Jame pa se niso uporabljale le kot zavetišča. Skrivnostne globine so od vedno navdihovale
ljudi in vzbujala verska prepričanja. Tako nas ne presenečajo žrtvena svetišča v jami po vsem
svetu in preoblikovanja jam s strani človeka za potrebe verskih obredov. Taka ali drugačna
verska obeležja v bližini jam so iz njih ustvarila kultna verska središča, ki delujejo še danes
(Lurd, Indija). Nenazadnje naj bi se po nekaterih virih v votlini rodil tudi Jezus Kristus, Mitra,
v eni izmed njih pa naj bi se skrival tudi Mohamed na svojem begu v Medino.
Na slovenskem je znanih več krajev, kjer je bil pod zemljo tempelj ali kapela (sveta jama pri
Socerbu)2. Velikokrat nam že samo ime (Sveta jama, Častitljiva luknja) pove, da gre za
jamski objekt, ki je bil nekoč del verskega sistema prebivalstva. Imena pričajo tudi o
predkrščanskih kultih krajih čaščenja plodnosti (Babja jama, Duplica, Pizdica) in o krajih
bivanja pravljičnih bitij (Jama divjega moža, Vilenica) ali Hudiča (Huda luknja, Vražja
jama)3.
Jame so bile v preteklosti in ostajajo še vedno pomembni gospodarski objekti. Ponekod so
pridobivali sulfat, fosfatne sedimente (Mixtentz na Štajerskem), v večini primerov pa pitno
vodo (o tem govori že Valvazor). Povezano z vraževerjem in vero v nadnaravno je
izkoriščanje jamskih sedimentov, predvsem kapnikov za zdravila za ljudi in živali (Adamova
jama v Beli krajini). Jame so bile tudi kraj iskanja rudnih bogastev. V Sloveniji je tako
izkoriščanje jam izpričano le za jamo na prevalu nad planino Viševnik in v Knapovi jami pri
Brezju nad Kamnikom4. V Sloveniji je bila razširjena tudi uporaba jam kot zavetje za črede
ovac. Iz časa vzpona tržaške luke pa je bolj znana uporaba jam na Primorskem kot ledenice,
kjer so shranjevali led in ga nato pošiljali na tržaško tržišče. Zato ne preseneča, da je večina
1

Gams, Kras, str. 110
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jam pri vhodu ograjenih z zidom iz kamenja, ki je služil kot ograja za živino. Na podlagi
raziskav in pripovedi domačinov tako zanesljivo vemo, da so v Kamniških Alpah nad dolino
Kamniške Bistrice napravili zid pod previsno steno za pastirske staje1. Poleg ovac so ljudje v
jame spravljali tudi druge reči. Še do nedavnega so na primer uporabljali jamo Tabor pri
Podtaboru za shranjevanje pijače.
Danes so jame v glavnem objekti namenjeni turizmu in prostočasnim dejavnostim. Kako velik
vpliv ima lahko tako izkoriščanje podzemnega kraškega sveta, lahko vidimo na primeru
Postojne, ki je doživela svetovno slavo prav na podlagi trženja Postojnske jame.

1

Gams, Kras, str. 110

16

5. PARTIZANSKO BOJEVANJE NA SLOVENSKEM
Takoj po aprilski vojni 1941 in razpadu kraljeve vojske se je na Slovenskem začel odpor
(sicer neorganiziran) proti okupatorjem. Radikalne politične skupine so se zavzele za zbiranje
orožja in zalog, ostalih po razpadu kraljeve vojske. Po koncu aprilske vojne, je prišlo do
prvega je prišlo do prvega pravega oboroženega spopada 13. maja, ko so italijanski
karabinjerji obkolili in ujeli dva člana TIGR-a, enega pa ubili. Ključni trenutek, ki je vplival
na to, da so se začele manjše uporniške skupine organizirati in nastopati skupaj, je bila
ustanovitev OF in glavnega poveljstva partizanskih čet. Kot prvi komandant je bil na čelo
NOV imenovan Franc Leskošek. Boris Kidrič je postal prvi politični komisar, dr. Aleša
Beblerja pa pomočnik komandanta1.
Vizija razvoja oboroženega boja je temeljila na postopnem razvoju bojnih aktivnosti na
podeželju. Nastala naj bi številna žarišča, kjer bi delovale partizanske bojne skupine in s
časom razvile čedalje večjo stopnjo sodelovanja prek vseh zasedbenih območjih na
Slovenskem. Vzporedno s tem bi v mestih potekale sabotaže. Poudarek na potrebi po
vseljudski podpori narodnoosvobodilnega gibanja in težnja po vpoklicu delavcev med
partizane, je potrjeval dejstvo, da je bilo narodnoosvobodilno gibanje že od samih začetkov
pod močnim idejnim in organizacijskim vplivom KPS2.
4. julija je centralni komite KPJ sprejel sklep o začetku oborožene vstaje in ga posredoval
ostalim KP na Jugoslovanskem prostoru. Zaradi zapletov in težav pri obveščanju se je pravi
odpor začel šele konec julija. 28. istega meseca je tudi vrhovni plenum OF sprejel besedilo
razglasa o oboroženi vstaji (Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941 – 1945). Do
takrat je bilo na celotnem Slovenskem etničnem ozemlju ustanovljenih že 15 oboroženih
skupin partizanov, ki so takoj tudi začele s napadi na sovražne položaje, prometno in
komunikacijsko infrastrukturo, vojaštvo in policijo3.
Značilno za prve slovenske partizanske enote je, da so nastale iz ilegalnih skupin, v bližini
industrijskih središč. Njihova jedra so sestavljali delavci in člani KP. Večina častnikov
partizanskih enot je bila članov partije. Vse vojaške enote so se morale vedno podrejati civilni
oblasti OF4. Ponekod so bili med častniki tudi častniki in podčastniki kraljeve vojske, drugod
pa veterani španske državljanske vojne. Tam kjer je bila organizacijska mreža OF bolj
razvejana, so imele enote boljšo oskrbo pa tudi prebivalstvo jim je bilo bolj naklonjenov5.
Enote so se posluževale gverilske taktike z diverzantskimi akcijami. Presenečenja, zasede,
nočni pohodi, smelost in drznost so bile glavne lastnosti partizanske doktrine. Celoten boj je
slonel na principu izkoriščanja teh lastnosti, da bi tako NOV kompenzirala tehnično in
numerično superiornost okupatorjevih sil. Zaradi vezanja na ljudsko podporo in izmikanjem
neposrednim spopadom, je NOV vedno znova preživela najtežje trenutke, poleg tega pa se je
vedno znova potrjevalo, da je imel okupator na razpolago premalo sil, s katerimi bi lahko
popolnoma obvladoval prostor in uničil OF6. Skozi celotno vojno (razen zadnje pomladi) je
1

Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem, vojaški zgodovinski inštitut JLA in inštitut za Zgodovino
delavnega gibanja Ljubljana, Zdravko Klanjšček (ur.), Ljubljana 1976, str. 87 (Klanjšček, Narodnoosvobodilna
vojna)
2
Prav tam, str. 87
3
Damjan Guštin, The Partisan Army – Armed Resistance in Slovenia during WW II, V: Resistance, Suffering,
Hope, The Slovene Partisan Movement 1941 – 1945, Ljubljana 2008, str. 78 (Guštin, The Partisan Army)
4
Prav tam, str. 78
5
Klanjšček, Narodnoosvobodilna vojna, 1976, str.
6
Franjo Tuđman, Rat proti vrata: partizanski rat u prošlosti i budučnosti, Zagreb, 1970, str. 717
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bila glavnina čet NOV usmerjena k napadom na sovražno telekomunikacijo. Redno so bili
napadani predvsem odseki za sovražnike vitalnih povezav Trst – Ljubljana, Trst – Beljak,
Ljubljana – Zagreb in Ljubljana – Maribor. Aktivnosti in sabotaže so dosegale vrh v času
zavezniškega izkrcanja in ofenzive. Velika koordiniranost napadov z zavezniškimi
ofenzivami je bila prisotnost zavezniških misij pri vrhovnem poveljstvu Slovenske vojske1.
Tekom vojne so pripadniki NOV pokazali veliko poguma, drznosti in sposobnosti za
improvizacijo. Junaški boj z veliko močnejšim okupatorjem je zahteval zelo hude izgube. Od
75 tisoč vpoklicanih v partizanske vrste jih je 28 tisoč (37% celotne NOV) padlo, 15 tisoč je
bilo težko ranjenih ali bolnikov, nekaj tisoč pa jih ni zdržalo naporov in pritiska partizanskega
bojevanja in je dezertiralo2.

1
2

Guštin, The Partisan Army, str. 78
Prav tam, str. 79
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6. UPORABA JAM V NOB
Ljudje so zelo zgodaj spoznali varovalne prednosti jam. Vanje pa se niso zatekali samo pred
naravnimi elementi, ampak tudi pred človekovim besom. Omenili smo že protiturške tabore in
čas prve svetovne vojne. Zdaj pa lahko preidemo na našo temo in čas druge svetovne vojne.
Še prej naj povdarim, da je uporaba jam v vojne namene ni izključno slovenska značilnost. V
sodobni zgodovini in predvsem za prebivalce ozemlja nekdanje Jugoslavije je znana jama pri
Drvarju v kateri je našel zatočišče Josip Borz – Tito v času nemškega desanta na Drvar. Na
drugi strani sveta so se v petdesetih letih jam za svoje namene posluževali tudi Kubanski
revolucionarji.
Naše jame so bile med drugo svetovno vojno uporabljene kot skrivališča, zatočišča,
zaklonišča, skladišča, delavnice in še marsikaj drugega. Največ so jih uporabljali partizani in
civilisti, čeprav je verjetno najbolj poznan primer uporabe jame med drugo svetovno vojno na
Slovenskem nemška uporaba Postojnske jame kot skladišče bencina. Po oceni nekaterih
strokovnjakov naj bi v Sloveniji med vojno za potrebe NOB služilo prek 300 jam in pečin 1.
Zaradi klimatskih in drugih lastnosti jam, so jame večkrat služile kot pomožni prostor ali
bunker in skrivališče za baze političnega vodstva, glavnega štaba, raznih poveljstev, bolnic,
tehnik oziroma tiskarn2.
Glede na zapisnike jamarjev naj bi bilo na srednjem Dolenjskem 20 jam, ki so jih uporabljali
za različne stvari med NOB. Število jam, ki so jih uporabljali tudi civilisti ob kateremkoli
času za zatočišča ali skrivališča, pa je 343.

1

Viktor Saksida, Pomen jam in pečin v času NOV na sežanskem krasu, Naše jame, let 26, Ljubljana, 1984, str.
27 (Saksida, Pomen jam)
2
Janko Jarc, Partizanski Rog, Druga dopolnjena izdaja, Maribor, 1977, str. 228 (Jarc, Rog)
3
Kranjc, Dolenjski svet, str. 59
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6.1. JAME IN BOLNICE NOV
6.1.1. PARTIZANSKO ZDRAVSTVO
Partizansko zdravstvo se je razvilo v izredno težkih pogojih, zaradi izredno velikega nasilja,
ki ga je izvajal okupator in katerega niso ustavile odločbe ženevske konvencije1. Zaradi tega
je bilo partizanska zdravstvena nega organizirana v največji tajnosti in konspiraciji. Največji
problem partizanske sanitete je bilo dejstvo, da je bilo temeljno načelo partizanskega
bojevanja neprekinjeno premikanje in manevriranje. Drugi dve značilnosti takega bojevanja,
ki sta povzročali velike probleme saniteti, sta bili pomanjkanje materialnih sredstev in
nestalnost osvobojenih ozemelj. Vse to je bilo v diametralnem nasprotju z zahtevami
uspešnega zdravljenja, za katerega je sta bili potrebni stabilnost in obilje gmotnih sredstev2.
Na začetku je bil koncept delovanja sanitetnih enot tak, da so bile vključene v same bojne
enote podobno kot drugod po Jugoslaviji. Taka praksa se je kmalu izkazala za zelo zahtevno
tako od bolnikov, ki niso imeli dovolj miru za kvalitetno okrevanje, kot od zdravih borcev, ki
so ranjene tovariše morali prenašati. Zaradi povečanja števila ranjenih pa se tudi ni bilo
mogoče vrniti na način zdravljenja, ki je bil najbolj razširjen v prvih dneh vojne, ko so
ranjence še zdravili v javnih bolnišnicah ali po domovih. Vodstvo OF se je tako odločilo
postaviti več konspirativnih bolnišnic, da bi tako na eni strani razbremenili bojne enote, na
drugi strani pa ponudili ranjencem boljše pogoje za okrevanje3. Od leta 1943 so stacionarne
bolnice povsem prevladale nad mobilnimi in ranjenci so bili zdravljeni v več skrivnih
bolnicah s v povprečju po nekaj deset ležišči. Večje bolnice so se delile na bloke – postojanke
pod skupno upravo. Največja taka skupina je bila Slovenska centralna vojna partizanska
bolnišnica – SCVPB na Kočevskem rogu4.
Glavne naloge partizanskih bolnišnic so bile nuditi ranjencem in bolnikom varno zavetje,
razbremeniti operativno vojsko, poskrbeti za čimprejšnje okrevanje pacientov, preprečevati
širjenje nalezljivih bolezni, organizirati zdravstvo v bojnih enotah in razvijati stroko v
razmerah partizanskega bojevanja5.
Med letom 1941 in 1945 je bilo na Slovenskem organiziranih 247 zdravstvenih enot in
farmacij, s skupno kapaciteto 5000 ležišč. V partizanskih bolnicah se je zdravilo več kot 22
000 ranjencev in bolnikov, od katerih se je kar 13 000 vrnilo nazaj v operativne enote. Zaradi
velike skrbi za konspiracijo objektov (prepoved petja, maskiranje objektov, težko dostopne
lokacije, dostop le prek javk) večina bolnic ni bila nikoli odkritih6. Sovražnik naj bi pri vsem
tem odkril in pobil le 0,3 % vseh ranjence7.
Kljub vsej konspiraciji, pa imamo veliko ohranjenega gradiva, saj se je partizansko vodstvo
februarja 1944 odločilo začeti zbirati vse s tem povezano gradivo in ga hraniti8.
1

Janko Kostanpfel, Partisan Health Care, V: Resistance, Suffering, Hope, The Slovene Partisan Movement 1941
– 1945, Ljubljana 2008, str. 71 (Kostanpfel, Partisan Care)
2
Viktor Volčjak, Bolnica »Franja«, Ljubljana, 1960, str. 21 (Volčjak, Bolnica Franja)
3
Kostanpfel, Partisan Care, str. 70
4
Mirko Fajdiga, V objemu človeštva. Partizansko zdravstvo na Slovenskem 1941 – 1945, Ljubljana 1998, str. 3
(Fajdiga, V objemu)
5
Mitja Ferenc, Partizanska bolnišnica Jelendol v Kočevskem rogu, Ljubljana 1986, str. 5 (Ferenc, Bolnišnica
Jelendol)
6
Kostanpfel, Partisan Care, str. 70
7
Metod Mikuž, Oris partizanske sanitete na Slovenskem, Ljubljana 1967, str. 14 (Mikuž, Oris)
8
Prav tam, str. 9
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6.1.2. LJUBLJANSKA POKRAJINA
6.1.2.1. BOLNICA »KRVAVICE«
Jama pod jezom pri bolnici »Krvavice« ima jamsko katastrsko številko 4351. Nahaja se v
soteski Iški Vindgar, kilometer južno od Iga, na levem bregu Iške v pobočju, ki se dviguje
proti Krimu.
Načrt 1. Jama pod jezom

Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Vhod v jamo leži 10 m pod vrhom 25 metrske stene. Njegove dimenzije znašajo 1,5 m x 4 m.
Tla se dvigajo pod kotom 30 stopinj in se po 8 m tako približajo stropu, da postane rov
neprehoden. Strop je vodoraven. Rov ima obliko poševnega meandra, ki se enakomerno niža.
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Na koncu rova je zasigana odprtina velikosti 30 x 10 cm1. Vodoravna smer glavnega rova
pomeni, da je jama freatičnega ali epifreatičnega tipa.
Prva partizanska bolnica z imenom »Krvavice«, je bila v Iškem Vintgarju v vhodnem
previsnem delu pri jami pod jezom. Maja 1942 jo je ustanovil in potem vodil France Berce, ki
je bil tudi edini medicinski delavec v njej2. Pri tem mu je pomagalo (prinašali so živila in
zdravila) deset domačinov iz Zgornjega Iga. Bolnica je lahko sprejela od deset do petnajst
ranjencev. Za njihove potrebe so postavili lesen nadstrešek in šotorih. Za ambulanto in
operacijsko sobo so postavili tudi majhno barako v bližini jame. S tem in podobnim posegi se
je kapaciteta bolnice v času svojega delovanja povečala za osem krat. Vendar so morali že
sredi julija istega leta bolnike evakuirati na Kočevsko zaradi italijanskih akcij hraniti3. Po
koncu italijanske »Roške« ofenzive, se je bolnica vrnila na nazaj v Vintgar in tam delovala še
celo jesen in zimo 1942/434.

6.1.2.2. SANITETNA POSTAJA 8 - OGENJCA
Jama Ogenjca, ki jo je osebje sanitetne postaje št. 8 uredilo za bunker, je registrirana pod
katastrsko številko 8309. Nahaja se vzhodno od Loškega potoka na robnem območju visoke
kraške planote Velike Gore, ob vznožju istoimenskega hriba Ogenjca, po katerem sta jama in
bolnica dobili svoje ime.
Jama ima vhod dimenzij 0,6 m x 1,0 m, ki se nahaja med večjimi skalnimi bloki na zahodnem
pobočju hriba Ogenjca, pod katerim se nahaja tudi koča – muzej. Skozi vhod se lahko spusti v
jamo po stabilni aluminijasti lestvi 3,5 m niže na dno zgornje dvoranice velikosti 10 m x 5 m.
Na južni strani dvoranice je ozek 9 m dolg rov, po katerem se lahko spusti v spodnjo etažo, ki
jo sestavlja 17 m dolg in 2 m širok rov v smeri severozahod – jugovzhod. V času padavin v
spodnje etaže pronica voda5. Jama je nastala v freatični coni. Obe etaži imata značilnosti
freatičnih jamskih rovov.

1

Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Premik, str. 6
3
Mikuž, Oris, str. 41
4
Premik, str. 6
5
Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
2
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Načrt 2. Jama Ogenjca

Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Tragična usoda jame je povezana z dr. Aleksandrom Gala – Petrom, ki je bolnico postavil in ji
v njenem kratkem času delovanja tudi načeloval. Dr. Gala je med partizane prišel spomladi
leta 1942 po končanem študiju medicine na Ljubljanski univerzi. Dodeljen je bil partizanskim
četam na Notranjskem. Za 2. bataljon Miloša Zidanška Notranjskega odreda je urejal
zdravstveno oskrbo in postavil ter vodil prvo zasilno bolnico bataljona1.
Spomladi leta 1942 jo je postavil v neposredni bližini štaba odreda na Petelinjeku na Racni
gori nad Loško dolino. Zaradi širjenja govoric o bližajoči se italijanski ofenzivi, je dr. Gala
junija, po posvetovanju z vodstvom bataljona, začel iskati nov primeren kraj za postavitev
konspirativne bolnice. Začel je zbirati sodelavce vredne zaupanja. Med prvimi je izbral
medicinca Metoda Rusa – domačina s Hriba v Loškem potoku, s katerim sta se poznala že od
prvih partizanskih dni dr. Aleksandra Gale. Tudi večina ostalega osebja in zaščitnice je bila

1

Aleksander Gala, Ogenjca: tragedija partizanskih ranjencev, Ljubljana, 1977, str. 5 (Gala, Ogenjca)
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domačinov. Za glavno bolničarko pa je politični komisar notranjskega bataljona Levc izbral
Marijo Čepon – Mimico, iz Brezja pri Dobrovi1.
Za lokacijo na Veliki gori, ob vznožju hriba Ogenjca (1030 m n. v.), le uro stran od zaselka
Bela Voda pri Bloškem Potoku, se je odločil dr. Gala, ker je v bližini našel manjšo jamo z
dobro skritim vhodom v skalnati rebri sredi gozda. V primeru velike nevarnosti bi jama lahko
postala bunker za ranjence2. Delo postavitve bolniškega objekta je bilo v začetku julija
končano. Bolnico je sestavljala improvizirana baraka iz šotorskih kril in desk in odprta
kuhinja. Pri delih na ureditvi jame, je bila skrb za konspiracijo zelo velika, tako da večina
postavljavcev bolnice in osebja zanjo vse do zadnjega ni vedela. V jamo so spravili nekaj
zalog živeža, zdravil in vejevje na katerem bi lahko ležali ranjenci. Za pomoč pri spustu v
jamo so bile postavljene lestve3.
Sredi julija se je Gala odpravil proti Sodražici in do Jelenovega žleba, kjer je dobil
informacije o poteku okupatorjeve ofenzive in sprejel v varstvo 17 težkih ranjencev4.
Konec julija jih je partizanska patrulja obvestila, da se jim približuje večja skupina Italijanov.
Gala je tedaj odločil, da bo bolnico evakuiral. Vsi težji ranjenci naj bi bili premeščeni v jamo,
skupaj z zalogami za nekaj dni. Ta novica je večino ranjencev spravila v dobro voljo5.
Popoldne so se začeli okoli bolnice v neposredni bližini oglašati streli pušk. Boj je z večjo ali
manjšo intenzivnostjo trajal dobre tri ure, med katerimi je bilo 14 težjih ranjencev prenesenih
v jamo. Za ostale (vseh skupaj, bolnikov in osebja, je bilo tedaj okoli 40) ni bilo več prostora.
Gala se je odločil, da bosta skupaj z ranjenimi v jami ostala bolničarka Mimica (prostovoljno
se je odločila za to) in Vinko Smolnikar, ki je bil sicer ranjen v stegno, vendar je že skoraj
ozdravel. Drugo osebje naj bi se skrilo v gozd v razne razpoke in med skale ter poskrbelo
samo zase, dokler ne bo najhujše mimo. Le lažje ranjenemu Ernestu Senčarju je Gala na
veliko moledovanje dovolil pridružiti se skritim v jami6.
Po evakuaciji bolnice so se ostali bolniki in osebje razdelili v pare ali trojice in se umaknili
proti Debelem vrhu. Kljub dogovoru o vztrajanju v gozdu, se je kasneje nekaj članov osebja
vrnilo na dom, kjer pa so jih Italijani izsledili in ujeli7.
Gala in bolničarka Nedeljka Praprotnik sta se skrila v razpoko med skalami, ki sta jo poznala
že od prej in se zakamuflirala. Iz skrivališča sta imela dober pregled na cesto, ki je vodila iz
Loškega potoka proti Jelenovemu žlebu in pobočju Ogenjce. Tako sta lahko naslednji dan
videla večjo sovražno kolono, ki se je premikala iz Notranjske smeri proti vzhodu. Del
italijanske kolone se je v petek 31. julija utaboril v bližini skrivališča Gale in Nedeljke.
Popoldne istega dne sta slišala strele in detonacije granat, ki so prihajali iz smeri Ogenjce.
Naslednjega dne, v soboto 1. avgusta so Italijani razdrli tabor in se premaknili dalje. Nedeljka
in Gala sta se sedaj odpravila proti Ogenjci. Srečala sta se z dvema članoma osebja, Francem
Mikušem – Markom in Ivančkom, mladincem iz Travnika. Zaradi italijanske prisotnosti in
strahu pred zasedami je Gala poslal Nedeljko in Ivančka v Loški potok, kjer sta imela
sorodnike. Gala in Marko sta se nato šele v nedeljo, 2. avgusta zvečer lahko približala jami in
1

Gala, Ogenjca, str. 5
Premk, 2006, 7
3
Gala, Ogenjca, str. 5
4
Prav tam, str. 5
5
Prav tam, str. 6
6
Prav tam, str. 7
7
Prav tam, str. 7
2

24

spoznala, da je bila jama odkrita in ranjenci pobiti. Gala se je v naslednjih dneh še dvakrat
hotel vrniti k bolnici in jami, saj je želel pregledati ali je ostalo za okupatorjevim razdejanjem
kaj nedotaknjenih zalog. Prvič se je s tovariši sicer prebil do jame in odkril mrliče. Med
raziskovanjem pa jih je napadla italijanska patrulja, ki je prežala v bližini, tako da so se morali
umakniti. Pri drugem poskusu nekaj dni kasneje, je šlo še slabše. Takrat je skupina Italijanov
stražila vhod v jamo, da se ji niso mogli približati1.
Kaj se je zgodilo v jami, od odhoda osebja do izdaje, so povedali trije preživeli ranjenci. Po
15. juliju, ko je bil prenos ranjencev končan, so ostali v jami bolničarka Marija Čepon –
Mimica, skojevka, Gregor Gornik, Ernest Jelinčič, Josip Kos, Vinko Kraševec, Franc Kužnik,
Janez Nučič, Tone Truden, Ciril Vidmar – Vinko, Jože Zajc, Dušan Zgonc, Ivan Mulac,
Vinko Smolnikar, Ivan Snoj, in Ernest Senčar – Radovan. Že pred odhodom osebja so se vsi
zmenili, da ne bodo zapuščali jame vse dokler jih osebje ne pride iskat. Ernest pa je čez nekaj
dni zaprosil, da bi opravljal potrebo izven jame, čeprav so se prej vsi zmenili, da bodo to
počeli v njej. Čeprav se je ostalim ranjencem to zdelo sumljivo, so ga vendarle pustili ven. Z
njim je šla bolničarka Mimica, ki naj bi ga stražila s pištolo. Nekako pa ji je Ernest uspel
pobegnit. Med tem je Mimica odkrila, da so Italijani odkrili bolniško barako, ki je bila
osemdeset metrov od jame2.
Petek 31. julija ob 16 so se Italijani približali jami. Ranjenci so se že prej soglasno odločili,
da ne bodo padli živi sovražniku v roke. Drugega za drugim jih je Mimica ustrelila in se po
končanem streljanju ranjencev, umaknila v spodnji del jame in se ustrelila. Zaradi
pomanjkanja nabojev je morala z eno kroglo pokončati kar tri ranjence. To je razlog, da so
Ivan Snoj, Ivan Mulac in Vinko Smolnikar preživeli. Med tem so začeli Italijani metati v
odprtino jame ročne bombe. Šele ko se je ves hrup v jami polegel, so prišli bliže in zahtevali
od partizanov, da se predajo3.
Vse tri ranjence so Italijani odpeljali s seboj v bolnico. Po ozdravitvi so bili obsojeni na
dosmrtno ječo in internirani. Po razpadu Italije se je kot prvi med partizane vrnil Vinko
Smolnikar. Junija 1944 je bil premeščen na Dolenjsko v Podturn kot pomočnik komisarja
bataljona VDV. Tam je naletel na ime Ernesta Senčarja v osebju kulturne skupine Gubčeve
brigade. Ko se je prepričal, da je našel izdajalca, ga je prijavil vojaški sodni oblasti. 12. julija
1944 je sledil sodni proces v zdraviliški dvorani Dolenskih Toplic, kjer je bil Ernest Senčar
obsojen na smrt4.
Dr. Gala se je po tragičnih dogodkih še pol leta zadrževal na Notranjskem, v začetku leta
1943 pa je odšel na Primorsko, kjer je postal sanitetni referent in kasneje eden glavnih
organizatorjev pri postavljanju slavne bolnice Pavle. Usoda ranjencev mu je ostala neznana za
naslednjih sedemindvajset let5.
Tragedija ranjencev v jami Ogenci je že takrat zbudila veliko zanimanja. O njej so pisali tako
italijanski kot slovenski časopisi. Iz telegrafskega poročila generala Robottija dne 1. avgusta
1942 je razvidno, da so italijanske enote, ki so bolnico odkrile in uničile, pripadale enotam
divizije Granatieri di Sardegna. Poročilo generala Robottija je zanimivo tudi zaradi podatkov
o sami jami. V poročilu piše, da so se bolniki iz bolnišnice v bližini kote 1028 skrili v jamo z
1
2
3
4
5

Gala, Ogenjca, str. 9
Prav tam, str. 9
Prav tam, str. 10
Prav tam, str. 11
Prav tam, str. 11
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navpičnim, za širino človeka širokim vhodom, s pomočjo sedemmetrske lestve. Ker se
»uporniki« niso hoteli predati in so na Italijane celo streljali, so ti zmetali v jamo ročne
granate in se vanjo spustili šele po eni uri. V jami so našli 15 trupel in tri težke ranjence (Ivan
Snoj, Ivan Mulac in Vinko Smolnikar), dve puški, pištolo, naboje in sanitetni material. Od
ranjencev pa so izvedeli, da je bolničarka (Marija Čepon – Mimica), ki je ranjence postrelila,
skočila v globok kraški prepad, ki se odpira na dnu jame. Za njo naj bi isto usodo izbrala še
druga bolničarka1.
Iz poročila je razvidno, da poročilo generala ni natančno in da italijanski vojaki jame niso
temeljito preučili, saj bi drugače imeli boljše podatke o v jami ujetih partizanih. Pri tem se
postavlja vprašanje, kje so dobili informacije o breznu, ki povezuje zgornjo dvorano s
spodnjo. Načrt jame je bil Italijanom nedosegljiv, z pripovedi ujetih pa bi lahko izvedeli tudi
bolj natančne podatke o ujetih in ne samo o jami.
Pri vhodu v jamo, na mestu nekdanje bolniške barake, stoji danes muzejska koča in klopi
namenjene obiskom organiziranih skupin. V muzeju so shranjene slike padlih ranjencev in
osebja in »partop«. Na skalah nad vhodu v spominski napisi in umetniška reliefna upodobitev
tragedije, okoli pa so napisana imena padlih partizanov in verz Franceta Prešerna »manj
strašna noč v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužnji dnovi …«.

6.1.2.3. BOLNICA ZGORNJE LAŠČE NA ROGU
Bolniška baraka na Zg. Laščah je bila dislocirana enota vojne partizanske bolnice Sp. Lašče.
Bolnico Sp. Lašče so začeli graditi 2. februarja 1943, zgrajena pa je bila marca istega leta, ko
je sprejela tudi prve ranjence iz Jelenžleba. Nahajala se je kakih 10 minut za Podstenicami in
so jo najprej imenovali samo Lašče. Že konec istega meseca je bila bolnica prvič v nevarnosti,
da bi jo Italijani odkrili. Zato se je vodstvo bolnice odločilo, da je potrebno za težke ranjence
zgraditi posebno bolje konspirirano postojanko. S postavitvijo te postojanke 23. junija 1943 se
je za stare objekte uveljavilo ime Spodnje Lašče, za novo postojanko pa Zgornje Lašče. Prav
Zg. Lašče predstavljajo enega najbolj zanimivih primerov uporabe jam med NOB2.
Pri izgradnji bolnišnice Zg. Lašče je gradbena ekipa 25 m od mesta, kjer so gradili barako,
odkrila kratko navpično brezno. Ekipa se je odločila in čez brezno postavila leseno
konstrukcijo, ki je služila kot stranišče bolnice. V tem primeru je bilo brezno uporabljeno kot
naravna greznica3.
Za natančno lokacijo brezna bi bilo, zaradi slabe kvalitete podatkov, potrebno raziskovanje na
terenu vključno z laboratorijsko analizo vzorcev sedimentov v breznih.

6.1.2.4. BOLNICA DALEČ HRIB
Bolnico Daleč hrib, eno prvih na Rogu, je organiziral dr. Pavel Lunaček – Igor, kasnejši
glavni nadzornik SCPVB. Za bolnico je izbral gozdarsko kočo na Zeleni gorici pri Daleč
Hribu. Prve ranjence so sprejeli junija 1942. Že naslednji mesec pa je bilo potrebno paciente
evakuirati v naprej pripravljen bunker na dnu bližnje vrtače. V naslednjih mesecih je zaradi
1
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velike nevarnosti italijanskih vdorov bilo gibanje po Rogu zelo nevarno. Začelo je tudi
primanjkovati hrane. V teh razmerah se predvsem težji ranjenci niso počutili varne in so zato
prosili osebje bolnišnice, naj jim poiščejo boljše skrivališče. Dr. Lunaček se je odločil, da
bodo premeščeni v kraško jamo, ki so jo odkrili v bližini in naj bi imela 10 m2 neravnega dna,
vhod pa naj bi bil širok od 30 do 40 m2. Očistili in uredili so dno in stene, nato pa so vhod
pokrili z lesenimi bruni ter jih prekrili z vejicami in mahom. V tako pripravljeno jamo so
spravili težke ranjence. Vsak dan so jim prinašali hrano, vsak drugi ali tretji dan pa so jim
prevezovali rane. Tako stanje je trajalo slab mesec, vse dokler niso ranjencev evakuirali v na
novo zgrajeno bolnišnico Pogorelc1.
Pri tej epizodi pa se samo od sebe postavlja vprašanje ali je bila jama v kateri so se skrivali
ranjenci res jama. Čeprav so mere, ki jih je podal dr. Lunaček nenavadne moramo upoštevati,
da je dr. Lunaček poznal vsaj Postojnsko jamo, če ne že kakšno drugo in je zaradi tega bil
sposoben razlikovati med jamo in udorno dolino ali vrtačo s strmimi robovi ali kakšno
podobno geomorfno kraško obliko. Verjetno imamo v tem našem primeru opravka z udornim
breznom, ki je oblika udornice in jo po speleološki tipizaciji uvrščamo med jame. Vsekakor bi
lahko natančno raziskovanje Roga in pogovor z morebitnimi pričami odgovorilo tudi na to
vprašanje.

6.1.2.5. BOLNICA NOVI LOG – SMUKA
Sanitetna postaja št. 4 – partizanska bolnica na Smuki je delovala na območju 3. in 1.
bataljona Dolenjskega odreda. Vodil jo je dr. France Novak – Luka. Bolnica je bila nastanjena
v vaseh Krišlerji in Smuka, ena ambulanta za 16 bolnikov pa je bila v gozdu na Pugledu.
Spadala je v kompleks Slovenske centrale vojno partizanske bolnišnice (SCVPB). Vsega
skupaj se je v bolnici od začetka njenega delovanja, začetek junija 1942, pa do njene
evakuacije 15. avgusta, zdravilo okoli 200 pacientov2.
Bolnica je imela že pred italijanskim vdorom na Rog, poleti 1942, pripravljen evakuacijski
načrt. Za nepremične ranjence so zgradili zakamuflirano barako na dnu vrtače, za skrivanje
opreme pa so uporabili 8 m globoko jamo v bližini. V jamo so spustil lestev in napravili v njej
police, kjer so skladiščili zaloge sanitetnega in drugega materiala in hrano. Za lokacijo te jame
je vedel le dr. Novak in dva izmed njegovih pomočnikov3.
Kasneje so v bližini bolnice odkrili še eno, veliko večjo in bolj suho jamo, vendar je zaradi
strahu pred odkritjem niso veliko uporabljali. Prepričani so namreč bili, da so domačini iz vasi
Smuka tako veliko jamo gotovo poznali. Da je to res, se je izkazalo 13. septembra 1942, ko so
Italijani odkrili prazno barako (bolnica je bila predhodno evakuirana) in večjo jamo. Pri tem
so se morali okupatorjevi vojaki zadovoljiti le z nekaj rjuhami, ki so jih imeli partizani
spravljenih v tej jami4.
Visoka koncentracija jam, registriranih in neregistriranih, in pomanjkanje natančnih podatkov
onemogoča, da bi identificirali jami, ki so ju uporabljali člani osebja bolnice na Smuki. Za
razrešitev vprašanja bi bilo potrebno opraviti temeljit pregled terena.
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6.1.2.6. BOLNICA JELENDOL
Na vzhodnem delu Kočevskega roga, slab kilometer zahodno od asfaltne ceste, ki pelje do
Baze 20 se nahaja brezno pri bolnici Jelendol. Registrirano je pod katastrsko številko 5555.
Brezno je dolgo 8 in globoko 8 m. Po svojem nastanku je vadozna votlina1.
Med vojno je bilo brezno skladišče materiala za potrebe bolnice Jelendol, ki se je delovala v
bližini2. Bolnica Jelendol, imenovana tudi oddelek 1a, je spadala v kompleks Slovenske
centrale vojno partizanske bolnišnice (SCVPB). Ustanovljena je bila spomladi 1943. Bolnico
je najprej vodil dr. Pavel Lunaček – Igor, nato pa si je na čelu bolnice sledilo še osem drugih
zdravnikov3. Tukaj je bila tudi baraka, kjer je domovala uprava SCVPB4.

6.1.2.7. BOLNICA ZG. HRASTNIK
Na Kočevskem rogu, 2 km zahodno od Komane vasi, ob vznožju hriba Bukova gorica (822 m
n. v.) se nahaja vhod v jamo Bolnico. Jama je dolga 63 m in globoka 11 m. Registrirana je
bila leta 1976, pod katastersko številko 4683. Jama je naj bi bila uporabljena s strani osebja
bližnje bolnice Zg. Hrastnik. Za kaj so jo uporabljali ni gotovo, velika pa je verjetnost, da je
služila kot skladišče in bunker5.

6.1.2.8. BOLNICA JELENŽLEB
Partizanska bolnišnica Jelenžleb na Rogu je bila postavljena oktobra 1942, po koncu večjih
italijanskih operacij. Bolnico je sestavljala bolniška baraka, kuhinja in bunkerji. Potrebo po
vodi so pokrivali z izkoriščanjem studenca, ki je izviral v bližnji jami. Zaradi velike porabe je
studenec v jami kmalu presahnil in osebje je moralo po vodo uro hoda daleč stran v staro
cisterno na Daleč Hribu6. Jamo je težko identificirati zaradi velike količine jam v okolici
bolnice.

6.1.2.9. BOLNICA V OSJI JAMI
Osja jama pri Rakovem Škocjanu se nahaja 30 stran od Malega naravnega mosta, tik ob
udornici. Vhod je trikotne oblike, širok 2 m in visok 1 m. Vhodni rov nas po 3 m pripelje v 2
m visoko 5 m široko in 8 m dolgo dvoranico, ki se konča z rovom dolgim 20 m. Na koncu
rova je v tleh brezno, ki povezuje jamo s Vodnim kanalom. Stene jame so pokrite z preperelo
sigo. Dno je ilovnato. Je freatični tip votline. Bila je registrirana pod katastrsko številko 3086.
Med vojno so partizani v bolnici uredili manjše zasilno bolnico in prevezališče za ranjence.
Vhod v jamo so zamaskirali z kamnitim zidom in vejevjem. Kljub vseh skrbi za konspiracijo
pa je bila sanitetna postojanka izdana. Italijani so jo poleti 1942 obkolili, presenetili v njej
ranjene partizane in jih pobili.
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6.1.3. JULIJSKA POKRAJINA
6.1.3.1. BOLNICA FRANJA
Jama pri bolnici Franji se nahaja v spodnjem delu soteske Pasice, 500 m severno od zaselka
Podnjivčan v Idrijsko – cerkljanskem hribovju. Jama je bila registrirana pod katastrsko
številko 1732. Vhod v jamo je majhen, z dimenzijami 1 x 1 m, po nekaj metrih blagega spusta
pa se razširi v večjo dvorano dimenzij 8 x 5 m1. Po izvoru je jama freatična votlina.
Jeseni 1943 se je dr. Viktor Volčjak pridružil tedanji Prešernovi brigadi, ki je delovala na
območju severne Primorske v okolica Cerknega. Ker je bil tedaj edini zdravnik na tem
območju, so mu v brigadi takoj zaupali vse ranjence. Dr. Volčjak se je spopadel s problemom
ranjencev ravno v času priprav na veliko nemško ofenzivo. Večina ranjencev je bila tedaj
nameščenih v vasi Novaki pri Cerknem. Vodstvo brigade in dr. Volčjak so se odločili, da
bodo zaradi pomanjkanja bolnic ranjence nosili s seboj, med tem ko bodo večje zaloge
sanitetnega materiala poskrili in jih ponovno uporabili po prestani »hajki«. Pri izbiri lokacije
skrivališča za sanitetni material, se je izkazal domačin iz Novakov, odbornik ljudske oblasti
Janez Petrnel. On je dr. Volčjaka odpeljal do jame v soteski Pasice nad Novaki, kjer so
uskladiščili material. V bojih, ki so sledili, so enote Prešernove brigade in posebno njen 2.
bataljon, ki je služil kot zaščita za ranjence, pretrpele težke izgube, pri tem pa je visoko
število ranjencev umrlo zaradi neprimerne oskrbe in pomanjkanja mirovanja2.

1
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Karta 2. Soteska Pasice

Vir: Volčjak, 1960
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Vse to in odkritje, da je material skrit v jami ostal nedotaknjen, je dr. Volčjaka prepričalo, da
je najboljša rešitev zdravstvenih težav ustanovitev konspirativne bolnice. Za lokacijo bolnice
je izbral sotesko Pasice v bližini jame, kjer so hranili sanitetni material. Nekaj časa je celo
razmišljal o postavitvi bolnice v samo jamo, vendar se je po posvetu z ostalimi bolničarji
premislil predvsem zaradi velike vlage, ki je vladala v jami. Tako so v decembru 1943 dr.
Volčjak in njegova zdravstvena skupina pričeli graditi prve objekte bolnice, ki bo kasneje
postala slavna kot bolnica Franja1.
Nekaj dni potem, ko je bolnica 23. 12. 1943 sprejela prve ranjence iz vasi Novaki, je postala
del sistema sanitetne oskrbe novo ustanovljenega 9. korpusa. Naslednji mesec, natančneje 22.
1. 1944 je dobila bolnica novo upravnico dr. Franjo Bojc – Bidovec, med tem ko je bil dr.
Volčjak imenovan za sanitetnega referenta zdravstvene službe operativnih enot in bolnic 9.
korpusa. S širjenjem bolnice v naslednjih mesecih je postala jama pri bolnici Franji bunker,
predvideni za evakuacijo ranjencev. V evakuacijske bunkerje je bilo po pričevanju dr. Bojc
spremenjenih še nekaj manjših, neregistriranih votlin, v stenah soteske2.

6.1.3.2. SANITETNA POSTAJA ŠT. 1
Sanitetna postaja – bolnica je bila ustanovljena marca 1943, četrt ure daleč od Idrije. Delovala
je do srede novembra istega leta, ko se je združila s sanitetno postajo pri Tratniku v
Čekovniku. V času svojega delovanja je sprejela deset pacientov. Hrano so najprej dobavljali
iz Idrije, kasneje pa so za kuho adaptirali bližnjo jamo3.
Jamo je težko identificirati. Potrebne bi bile raziskave na terenu zaradi velike količine jam in
slabe kvalitete podatkov o lokaciji jame.

6.1.3.3. SANITETNA POSTAJA ŠT. 7
Sanitetna postaja – bolnica je bila ustanovljena v začetku maja 1943 v manjši jami – skalnati
duplini 10 minut od vasi Krn. Junija so postajo premaknili v drugo duplino nad
Gregorčičevim slapom nad vasjo Vrsno. Votlino, ki je bila vidna že od daleč, so zamaskirali z
vejami. V bolnišnici je bilo stalno od 10 do 12 pacientov. Konec julija so bolnišnico še enkrat
premaknili, tokrat v jamo antropogenega nastanka, namreč v avstro – ogrsko kaverno iz prve
svetovne vojne na vrhu Batognice4.
Jamo je težko identificirati. Na opisani lokaciji ni registrirane nobene jame, kar lahko pomeni,
da je jama premajhna za registracijo ali pa še ni bila registrirana.

1

Volčjak, Bolnica Franja, str. 22
Prav tam, str. 22
3
Mikuž, Oris, str. 112
2

31

6.1.3.4. SANITETNA POSTAJA ŠT. 10
Sanitetna postaja – bolnica je bila v votlini na Rombonu na nadmorski višini 2000 m nad
vasjo Žaga. Maja 1943 so jo Italijani napadli, vendar so se bolniki in osebje brez žrtev
umaknili proti Stolu pri Matajurju1.
Jamo je težko identificirati. Potrebna bi bila natančna raziskava na terenu in pogovor z
morebitnimi pričami. Obstaja tudi možnost, da je bila votlina v resnici kaverna iz prve
svetovne vojne, posebno še ker se vodoravne jame na tem območju ne pojavljajo. Tukaj lahko
najdemo namreč le globoka, vertikalna, vadozna brezna.

6.1.3.5 JAMSKA LEKARNA MAG. PRIVERŠKA
K bolnicah bom prištel tudi primer lekarne, ki jo je postavil lekarniški referat pri 9. korpusu,
mag. Priveršek. Priveršek je postavil zamaskirano skladišče za potrebe lekarne v baraki v
kraški jami pri Lokvah v Trnovskem gozdu, kjer je bil decembra 1943 9. korpus tudi
ustanovljen2.
Jamo je težko identificirati zaradi velike količine jam v okolici vasi. Na podlagi izkušenj z
verodostojnostjo virov iz katerih je Mikuž črpal, obstaja možnost, da v resnici ne gre za jamo
ampak vrtačo ali konto.
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6.1.4. ŠTAJERSKA
6.1.4.1. BOLNIŠNICA ZAJSELE
Jama Skrivališče ali zasilno skrivališče v kateri je delovala partizanska konspirativna
bolnišnica Zajsele, se nahaja pri naselju Zajsele, 1 km vzhodno od vasi Stranje na južnem
pobočju Bohorja. Jama je bila registrirana leta 2002 pod katastrsko številko 8190. Vhod v
jamo je majhen, velik 1 m x 0,5 m, vendar se hitro razširi v prostor velikosti 7 m x 4 m. Jama
je slabo zasigana. Je tip epifreatične ali freatične votline. Odkritelji jame so naleteli na plast
do 30 cm odpadlega listja, ki je prekrivala tla1.
Načrt 3. Jama Skrivališče

Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Razvoj partizanske zdravstvene oskrbe je bil na Kozjanskem samosvoj. Vseeno tudi tukaj
najdemo primere uporabe jam za potrebe partizanskega zdravstva. Do prihoda 14. divizije na
to območje, februarja 1944, je bila intenziteta vojskovanja majhna, zato do takrat ni bilo
potreb po partizanskih bolnicah2.
1
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Domača aktivista Ivan Doberšek – Janko in Marko Garjavič – Tine sta že pred prihodom
udarne divizije dobila navodila naj pripravita večjo konspirativno bolnico. Odločila sta se za
suho jamo, ki se je nahajala približno pol ure hoda stran od majhnega zaselka Zajsele, na
južnem pobočju Bohorja. Za to lokacijo sta se odločila, ker so imeli tukaj partizani dobre
zaupnike in veliko hrane in ker je jama ostala suha tudi ob največjih nalivih. Pri pripravi jame
jima je pomagal domačin, oglar Tontonati Tone, ki je v sosednjem gozdu kuhal oglje. Jamo so
najprej dobro očistili in tla poravnali. Jama je bila dovolj prostorna za 30 ranjencev. Prek jame
so podrli bukev, ki je služila kot strešno sleme slamnate strehe. Na vsako stran bukovega
debla so pritrdili rožice in leskovo vejevje. Posestnik Ivan Zupanc, ki je bil eden partizanskih
zaupnikov, je pripeljal dvajset velikih šopov slame, s katero so prekrili streho. Na streho in v
okolico bolnišnice so nanosili več kot tisoč košev suhega listja, ki je ležal po vsem bukovem
gozdu, ki se je razraščal okoli jame. Pred vhod so postavili veliko skalo in sam vhod zadelali z
dračjem. Ko je bilo delo končano, je bila bolnica tako dobro zamaskirana, da je, po pričevanju
Ivana Doberšeka, niso našli niti partizani, katerim je sam Doberšek povedal, kje naj jo iščejo1.
Prihod 14. divizije je pomenil začetek delovanja bolnice Zajsele. Divizija je prepustila v roke
domačih aktivistov okoli 24 ranjencev, ki so jih najprej spravili v zasilno bolnišnico med
vasema Lošče in Plešivica. Za ranjence je skrbel partizan Alič Milan – Matevžek. Kmalu je
bila zasilna bolnica skupaj z ranjenci v nevarnosti. Po nekaj mesecih delovanja so domači
aktivisti namreč izvedeli, da je bila bolnica izdana. Aktivisti so organizirali evakuacijo v
jamsko bolnico. Za prevoz in prenos ranjencev so bili izbrani najbolj zanesljivi borci
Kozjanskega bataljona. Vozove za prevoz je poskrbel posestnik Alojz Zupanc – Tine. V
Zajselah so vsem ranjencem zavezali oči in šele nato so nadaljevali proti skriti bolnici.
Prenašanje je trajalo celo noč, zjutraj pa so aktivisti zakrili sledi ostale po nočni vožnji.
Ranjencem je kuhala gospodinja Micka iz Zajsel, hrano zanje pa so zbirali okoliški kmetje in
aktivist Matevžek. Kasneje so izvedeli, da je bila tam, dan po evakuaciji iz stare bolnice,
hajka v kateri je sodelovalo okoli 50 Nemcev iz Rajhenburga, vendar so ostali praznih rok.
Nemci bolnice v jami pri Zajselah niso nikoli odkrili. V njej se je uspešno zdravil celo
ameriški pilot (ki je ostal v spominu ljudi pod vzdevkom »Pepi«), ki se je s padalom spustil
19. 3. 1944 iz gorečega letala. Bolnica je bila osvobojena 17. 8. 1944 hkrati z osvoboditvijo
Planine2.

6.1.4.2. BUNKER V VOTLINI PRI STUDENCU
V zimi 1944/1945 je dr. Kopac Ivan – Pavček, zadolžen za organizacijo sanitete za zahodni
del Pohorja, iskal primeren kraj za postavitev konspirativne bolnice na operativnem območju
zahodno Pohorje. Domačin in dolgoletni terenski aktivist znan kot Đeki mu je pokazal
zapuščen bunker, ki so ga nekdaj uporabljali lokalni aktivisti. Bunker je bil v votlini na dnu
strme struge potoka. Votlina se je v breg zajedala skoraj vodoravno. Votlino sta Đeki in
Kopac s pomočjo dveh domačinov uredila v sanitetno postojanko – bolnico, ki je lahko
sprejela šest bolnikov. Stene votline so delno obložili z deskami in zgradili leseno streho pod
stropom, da kapnica ne bi padala na ležeče ranjence. Ležišča so bila na širokem pogradu –
prečni, ki je zavzemal večino prostora. V prostoru med spodnjo posteljo in tlemi so
shranjevali hrano in sanitetno opremo, enakemu namenu pa je služil tudi prostor med leseno
streho in stropom jame. V kot votline so postavili štedilnik. Na vhodu v votlino so zgradili
1
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lesen nadstrešek, ki je imel enak naklon kakor pobočje nad vhodom. Nadstrešek so prekrili z
zemljo in zelenjem. Pustili so le majhen vhod na vrhu nadstreška, pa še ta je bil tako dobro
skrit, da ga ni bilo moč opaziti tudi če bi stal tik ob njem. To se je dejansko zgodilo ob neki
priložnosti, ko se je nemški vojak ustavil prav na nadstrešku, si prižgal cigareto, jo pokadil ter
nadaljeval po svoji poji, ne da bi opazil kar koli sumljivega. Drugače so se lažji ranjenci
večkrat povzpeli iz bunkerja na površje in tudi oni tam kadili, čeprav jim je dr. Kopac to
odsvetoval iz strahu pred dekonspiracijo. Največja nevarnost je bilo puščanje mokrih stopinj
na nadstrešku, saj je bil studenec najvarnejša pot do bolnice. V potok so spuščali tudi iztrebke,
saj je bil tok dovolj močen, da jih je odplavil brez sledi. Ostale odpadke so shranjevali v zaboj
v bolnici in ko se je le ta napolnil, so ga odnesli stran in zakopali1.
Skica 1. bunkerja v studencu

Vir: Skica Kopac Ivana – Pavčka
Jame nisem lociral na zemljevidu zaradi preslabih podatkov v virih. Glede na opis objekta
obstaja možnost, da jama ni bila še registrirana ali pa da je krajša od 10 m, kar je običajna
spodnja meja za identifikacijo neke naravne podzemne tvorbe kot jama.
1

AS 1860, t. e. 417
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Tudi ime bolnice mi je ostalo neznano, saj kronika, katere avtor je dr. Kopac, govori o vseh
skritih bolnicah na zahodnem Pohorju, pri tem pa ne omenja posebnega imena za bolnico v
votlini pri studencu. Razlog je verjetno v tem, da je šlo za manjši objekt, ki je po svoji naravi
bolj spominjal na bunker kakor bolnico. Da je to res priča tudi dejstvo, da v bolnici ni bilo
osebja, ampak so za ranjence skrbeli drugi, lažji ranjenci.
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6.2. JAME – TEHNIKE NOV
6.2.1 PARTIZANSKI TISK
Leta 1941 jasno izražen načrt okupatorja po izbrisu Slovencev z obličja zemlje, zavedanje
moči propagande in zavedanje da sta bila slovenski jezik ter kultura prva in osnovna elementa
narodovega obstoja, je bila razlog, da je bilo med NOB vložen zelo velik trud v organizacijo
in izdelavo vseh vrst tiska. V tej želji je bila že zelo zgodaj prek celega slovenskega ozemlja
organizirana mreža tehnik katere osnova so bile ilegalne tehnike KPS. Samo Ljubljana je med
vojno, ko je bila obdana z žico, imela več kot 55 ilegalnih tehnik različnih kapacitet, skupaj z
drugimi razprostranjenimi po celem narodnem območju, pa jih je bilo več sto. Večina jih je
bila zelo skromnih, opremljenih le z enim s ciklostilom in tipkalnim strojem1.
V drugi polovici vojne so bile ustanovljene štiri tiskarne s pravimi tiskalnim stroji, težkimi
nekaj ton, ki so jih morali borci včasih prenašati na roke v skrite bregove in grape. Največja se
je nahajala nad 1000 metri nadmorske višine in je zaposlovala več kot 100 tiskarjev. Ta in vse
ostale so neutrudno tiskale propagandni material, kulturno literaturo, učbenike, denarne bone
in še vse kar je OF potrebovala za svoje uspešno delovanje. Pri delu je sodelovalo veliko
priznanih kulturnih delavcev in intelektualcev, kar je vplivalo na visoko kvaliteto
ustvarjenega gradiva. Vsi ti ljudje so svoje delo opravljali v stalni nevarnosti pred
okupatorjem. Ne sme nas torej presenetiti dejstvo, da je več kot 100 priznanih umetnikov in
amaterjev bilo ubitih v času vojne2.
Z razmahom tiskarske dejavnosti velikih tiskarn, je večina tehnik prevzela vlogo
razmnoževanja gradiva, ki so jim ga dobavljali iz tiskarn. Težnja OF in KPS je bila, da bi v
vsakem okrožju, rajonih in večji partizanski enoti, delovala tehnika. Že sklep okrožnega
komiteja KPS kamniškega okrožja nam pove, kako zahtevna je bila ta naloga. V kamniškem
okrožju je bilo namreč pet rajonov in za vsakega je bilo potrebno ustanoviti tehniko3. Svoje
tehnike pa so imele tudi nekatere partizanske enote.

1

Matjaž Kmecl, Culture nad the arts during the Reistance, V: Resistance, Suffering, Hope, The Slovene Partisan
Movement 1941 – 1945, Ljubljana, 2008, str. 78
2
Prav tam, str. 78
3
Jože Krall, Partizanske tiskarne na Slovenskem 3. Gorenjske in štajerske tiskarne, Ljubljana 1976, str. 22
(Krall, Gorenjske in štajerske tiskarne)
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6.2.2 LJUBLJANSKA POKRAJINA
6.2.2.1. KRIMSKA TEHNIKA
Krimska tehnika je delovala v jami na Krimu nad Podkrajem in Jezerom (tudi krimska jama
pri Gorenji Brezovici). Jama se nahaja ob vznožju zahodnega pobočja Krima, v neposredni
bližini vasi Gorenja Brezovica. Jama je registrirana pod katastrsko številko 2750. Vhod v
jamo je 4 m globoko navpično brezno z dimenzijami 1,5 m x 2,5 m. Na dnu brezna kjer se
jama razširi, je manjši stožec podornega kamenja. Jama je podolgovate oblike v smeri vzhod
– zahod. V smeri proti zahodu se konča z manjšo dvorano dolžine 8 m, širine 6 m in višine 8
m, katere dno je prekrito s kamenjem. V smeri proti vhodu se vleče epifreatični rov, ki je lepo
zasigan in vsebuje tudi aktivne ponvice. Tudi tla so močno zasigana in gladka. Rov se po 32
m zoži na velikost 20 cm in ni več prehoden, čeprav se rov še nadaljuje. Najvišja višina rova
je 3 m1.
Načrt 4. Jama na Krimu

Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
V jami je od marca do julija 1943 delovala Krimska tehnika, ki jo je vodil Milan Apih. V
tehniki so delali še Ančka Apih, Lojze Komel – Radovan, Ivan Melik – Gojmir, Franc Just in
Rudi Debevc. Tehnika je razmnoževala centralno časopisje, brošure, letake in radijska
poročila2.

1

Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Jože Krall, Partizanske tiskarne na Slovenskem 1. Osrednje tiskarne, Ljubljana 1972, str. 49 (Krall, Osrednje
tiskarne)
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6.2.3 JULIJSKA POKRAJINA
6.2.3.1. TEHNIKA NANOS
V času svojega obstoja je tehnika Nanos delovala tudi v jami Tiskarni pri Predjami. Jama se
nahaja v neposredni bližini vhoda v Predjamski podzemni sistem. Registrirana je bila pod
katastrsko številko 6948. Vhod v jamski rov se odpira v predjamski steni 30 m zahodno od
ponora Lokve. Vhod je velik 3 x 3 m in se nadaljuje v 40 m vodoravni rov, ki se končuje v
ponvicah z ujeto vode. Najširši del rova znaša 5 m x 5 m in se nahaja 15 m od vhoda1. Stene
in strop rova so skalnati, tla pa so prekrita s tanko plastjo peska. V vhodnem delu rova se siga
ne izloča, o preteklem izločanju pa priča velik kapnik na mestu, kjer naj bi stali partizanski
šotori. Globlje v rovu je na tleh veliko ostankov razpadle sige. Tukaj so jamarji odkrili
ostanke posod za tiskarska barvila, steklenice in preperele konzerve. V zadnjem delu jame so
ponvice s stoječo vode2. Jama je freatični (ali epifreatični) tip votline.
Načrt 5. Jama Tiskarna

1
2

Lajovic, 1996, str. 194
Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
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Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Kljub svoji veliki opaznosti in znamenitosti je tudi Predjama v času druge svetovne vojne
služila narodnoosvobodilnim silam kot zavetišče in oporišče. Člani tehnike Nanos,
ustanovljene kot okrožne tehnike za okrožje Pivka, znane tudi pod imenom B – 31, so se na
sestanku 6.5.1944 odločili preseliti svoje prostore v kraško votlino – slepi rov kakih 30 m
zahodno nad ponorom Lokve. V zapisniku sestanka je bil kraj označen kot zračen a vlažen,
selitev iz stare lokacije v hišnem bunkerju v Hruševju pa je bil načrtovan za konec istega
meseca1.
Zaradi težavnega dostopa do jame so domači aktivisti pripravili drevo in po njem zlezli vanjo.
Nato so izdelali premično lestev in jo zamenjali z drevesom, po katerem so zlezli do vhoda.
Na najširšem delu rova so aktivisti postavili šotor z lesenim ogrodjem in osnovo, ki se še
vedno nahaja v jami 2.
Opremo tehnike je sestavljalo 5 ciklostilov. Poleg raznega propagandnega gradiva je tehnika
tiskala Partizanski dnevnik, Ljudsko pravico in Poročevalca. Večino materiala so prinašali
ponoči v nahrbtnikih. Hrano so jim pripravljali v vasi Landol, saj se v jami ni smelo kuhati3.
Kljub veliki skrbi za konspiracijo pa so domačini sredi noči lahko včasih opazili svetlobo, ki
je prihajala iz jame.
Osebje tehnike so sestavljali v času delovanja v jami Bogomil Nedoh – Kostja (vodja), Franc
Požar – Vojko (kurir), Mihaela Petan – Elka, Andrej Stegelj – Ambrož, Tone Baloh – Srečko,
Stane Kovač, Ivan Doles in še četverica, katerim so znana samo imena; Joco (s Prema), Lovro
(iz Postojne), Ivan (z Razdrtega) in Metod. Čeprav je zaradi odmaknjenosti dogodkov in
pomanjkljive dokumentacije nemogoče navesti točno sestavo tehnike je gotovo, da niso bili
vsi ob istem času aktivni v jami4.
Septembra 1944 je bila tehnika premaknjena v bolj udobno barako, ki so jo zgradili pod Rjavo
steno na Nanosu. Za seboj so pustili le kup lesa. Zaradi medvojnih dogodkov so jamo jamarji
poimenovali Tehnika5.

1

Jože Krall, Partizanske tiskarne na Slovenskem 2. Primorske tiskarne, Ljubljana 1973, str. 156 (Krall,
Primorske tiskarne)
2
Aleš Lajovic, Predjama med drugo svetovno vojno, Naše jame, let. 38, Ljubljana, 1996, str. 194 (Lajovic,
Predjama)
3
Prav tam, str. 194
4
Prav tam, str. 194
5
Prav tam, str. 194
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6.2.3.2. TEHNIKA NAŠ DOM - SNEŽNIK
V času svojega obstoja je tehnika Naš dom (kasneje Snežnik) delovala v dveh različnih
jamah, najprej v Gabroviški jami pri Gabrovici, nato pa še v Babni buži pri Ospu.
Gabroviška jama se nahaja pod visoko steno za krajem kjer je stala vas Gabrovica preden je
bila požgana. Registrirana je bila pod katastrsko številko 3782. Skupna dolžina jame znaša
21,5 m in je povprečno široka 3 m. Tla so prekrita z rumeno ilovico in flišno naplavino. Siga
se ne pojavlja, stene pri vhodu pa so porasle z mahom1. Po izvoru sodi med freatične votline.
Načrt 6. Gabroviška jama

Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
1

Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
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Druga jama v kateri je delovala tehnika je Babna buža, ki se nahaja v steni za vasjo Osp.
Registrirana je bila pod katastrsko številko 1842. Do njenega vhoda vodi 30 m dolgo
hudourniško korito, ki se konča z majhnim vhodom v jamo, dimenzij 1 m x 0,5 m. Od vhoda
se vzpenja 10 m dolg ozek rov, ki se potem razširi in konča. V tleh rova so izklesane stopnice,
iz časa vojne. Jama je verjetno nastala s pronicanjem vode skozi razpoko v skali. Sedaj je
suha1. Tudi ta jama je nastala v freatični coni in je zato tip freatične votline.
1. maja 1943 so se na sestanku sekretarjev južnoprimorskih okrožij (okrajnega komiteja PKS
za Primorsko za okrožja Slovenska Istra, Brkini, Pivka) odločili ustanoviti ciklostilno tehniko.
Za organizacijo tehnike so izbrali Milana Gučka, prvoborca iz Šercerjeve brigade in
predvojnega aktivista KPS. On in sekretar okrožnega komiteja KPS za Slovensko Istro Vidko
Hlaj, so se odločili, da tehnike ne bodo postavili v dotedanjem sedežu – skrivališču okrožnega
komiteja v jami »Mlin«, saj je bila le ta domačinom iz Gabrovice pri Črnem Kalu dobro
poznana. Tehnika je 15. maja začela delovati v bunkerju izkopanem v flišnem severnem
pobočju Tinjana, do 1. junija 1943, ko je bila odkrita2. Imenovala se je »Naš dom« 3.
Tehnika se je jeseni večkrat preselila. Novembra 1943 se je tako preselila tja, kjer je niso
hoteli postaviti na začetku, v jamo kjer je bil sedež okrožnega komiteja KPS in istega meseca,
natančneje 7. novembra 1943, po odloku POOF, dobila novo ime »Snežnik«. Konec tistega
meseca je bila še enkrat preseljena, tokrat v samo vas Gabrovico, v hiško kmeta Medveda,
kjer je spet delala samo en mesec. Tehnika je imela v tem času povezavo s kurirsko postajo
P1 na Slavniku, vodil pa jo je Justin Miklavc – Očka, po tem ko jo je njen ustanovitelj Milan
Guček zapustil avgusta 19434.
Jama Babna buža pri Ospu je bila naslednji jamski dom tehnike Snežnik. Tam je tehnika
delovala od marca 1944 do oktobra 1944. Sem se je preselila iz bunkerja zgrajenega v hiši
Valterja Baruta v Gabrovici. Junija 1944 je bil njen vodja Justin Miklavc – Očka premeščen
za vodjo ciklostilnega oddelka Pokrajinske tehnike KPS za Slovensko primorje. Vodstvo je
prevzela skoraj enoletna sodelavka v tehniki, domačinka iz Gabrovice, Anica Cizelj –
Marjanca. Ves čas delovanja je v tehniki delalo od šest do osem ljudi, kot razmnoževalci,
tipkarji, risarji in kurirji5.

6.2.3.3. TISKARNA SLOVENIJA
Tiskarna Slovenija, prva partizanska tiskarna na Primorskem v Idrijsko – cerkljanskem
hribovju je v času svojega delovanja uporabljala bližnjo jamo v Studencu v Gorenji Kanomlji.
Jama se nahaja na severnem pobočju planote Vojsko, v grabi enega izmed hudourniških
pritokov Kanomljice. Registrirana je pod katastrsko številko 818. Jama je primer freatične oz.
epifreatične votline.
Tiskarna je bila zgrajena poleti 1944 v strmi grapi. V naslednjih mesecih je okoli tiskarne
počasi zraslo manjše naselje (strojnica, stavnica, jedilnica, itd.). Za pogon tiskalnega stroja je
skrbela majhna hidroelektrarna, ki je imela svoje akumulacijsko jezero zgrajeno v jami v
Studencu, ki je še sedaj ohranjeno. Od akumulacijskega jezera do turbine je voda pritekala po
1

Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Krall, Primorske tiskarne, str. 37
3
Milan Guček, Počakaj do prihodnje pomladi, Koper, 1959, str. 69 (Guček, Počakaj)
4
Krall, Primorske tiskarne, str. 37
5
Prav tam, str. 38
2
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100 m dolgi železni cevi, ki je imela padec 38 m. Opremo in material za izgradnjo elektrarne
je nabavil tedanji vodja nabavnega oddelka Pokrajinske tehnike Marin Kokalj – Aleš. Zaradi
majhnega pretoka studenca, ki je v jami izviral, so imeli v tiskarni tudi motorni agregat na
dizel1.
Načrt 7. Jama v Studencu

Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Tiskarna Slovenija je delovala do konca vojne. Redno je tiskala časopise Partizanski dnevnik,
Ljudsko pravico, L avvenire (v italijanskem jeziku) in razne propagande letake, brošure in
knjige2.

6.2.3.4. PEČINA PRI COLJAVI PRI GABROVICI NA KRASU
V jami je delovala partizanska tehnika3. V bližini jame naj bi med prvo svetovno vojno bila
izkopana kaverna, v kateri naj bi bila med NOB tehnika4. Ker gre za manjše naselje se
postavlja vprašanje ali je vas Coljava v svoji neposredni bližini res imela dve tehniki, ali pa je
morda šlo za eno in isto. V primeru, da imamo opravka z eno samo tehniko, se postavlja
vprašanje njenega nahajališča in lokacije tako jame kot kaverne. Za natančen odgovor bi bila
potrebna temeljita raziskava virov in terena.

1

Krall, Primorske tiskarne, str. 38
Roman Savnik (ur.), Krajevni leksikon, Zahodni del Slovenije, knj. 1.,, Ljubljana 1968, str. 80 (Savnik,
Leksikon knj. 1)
3
Saksida, Pomen jam. str. 29
4
Savnik, Leksikon knj. 1., str 335
2
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6.2.4 GORENJSKA
6.2.4.1. TEHNIKA »META«
Od oktobra do novembra 1942 je ciklostilna tehnika »Meta«, tehnika štaba 1. grupe odredov,
delovala v večji votlini na vzhodnem pobočju kote 1145 m. V manjši votlini, ki se je nahajala
80 metrov severno do večje, so imeli skladišče. Jami se nahajata na vzhodnem robu Jelovice,
pol ure hoda od vasi Jamnik in okoli 500 m levo od kolovozne poti, ki pelje iz Jamnika na
Mošenjsko planino, na močno zakraselem območju, kjer se nahajajo številne vrtače, brezna in
opuščene rudniki1.
Vhod v večjo jamo je širok okoli 80 cm in se po enem metru globine razširi v 8 x 3 metre
široko votlino, ki leži v smeri S – J. Levo in desno od vhoda sta bili zračni odprtini, nasproti
vhoda pa rov, ki vodi na površje. Rov je bil neuporaben, saj se je po nekaj letih močno zožil
in ni bil prehoden, zato so ga zasuli. Tla so bila pokrita z ilovico2. Smer jame narekuje prelom
v blokih apnenca. Na to kaže kamenje in drobir na stropu, ki je zasigano. Siga se nabira tudi
na stenah, kjer polzi kapnica.
Slika 1. Kamenje zalito s sigo v prelomu

Vir: Anton Jurinčič

1

Brane Sotošek, Bojan Šlegl, Jamnik in tehnika Meta: Gorenjska med NOB, Kranj 1983, str. 33 (Sotošek, Ščegl,
Jamnik)
2
Prav tam, str. 42
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Slika 2. Plast sige, ki se je nabrala na steni »tehnike«

Vir: Anton Jurinčič
Glavni vhod v jamo je pokrit z leseno loputo. V jamo se je moč spustiti z lesenimi lestvami. V
jami so replike klopic iz časa delovanja tehnike.
Slika 3. Vhod v tehniko »Meto«

Vir: Anton Jurinčič
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Načrt 8. Večja jama tehnike
»Meta«

Vir: Jamnik in tehnika Meta
Manjša jama je sedem metrov dolg vodoravni rov, ki se zajeda v pobočje kote 1145 m. Vhod
v jamo znaša 1 x 2 m.
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Slika 4. Vhod v manjšo jamo »skladišče«

Vir: Anton Jurinčič
Po slabega pol metra se rov razširi in ohranja to velikost (2 x 2 m) vse do konca, kjer se
nahaja nekaj podornega kamenja1. Rov je po dveh metrih zasut. Na stenah ni sledov sige.
Slika 5. Zasuti del rova skladišča

Vir: Anton Jurinčič

1

Sotošek, Šlegl, Jamnik, str. 42
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Načrt 9. Manjše jame tehnike »Meta«

Vir: Jamnik in tehnika Meta
27. septembra je tehnika v jami začela s svojim delom. Rotacijski in ročni ciklostil, pisalni
stroj, matrice in papirja so partizani dobili iz občinskih pisarni v Kropi. Do takrat se je osebju
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pridružil še partizan Mat, preživeli borec Selške čete, ki je bila prejšnji mesec razhajkana v z
Lipniških planinah1.
Razlog za izbiro jame je bil v velikem pritisku nemških sil na celotno območje planote
Jelovice, zaradi močne partizanske aktivnosti v drugem letu okupacije Jugoslavije. Konec
septembra je Stane Kersnik našel 200 m stran od prve jame še eno, večjo jamo in boljše skrito
jamo. Člani tehnike so se odločili, da bo ta večja jama postala skrivališče tehnike. Druga,
manjša, v kateri so prebivali do sedaj, pa jim bo služila kot skladišče. Jama je bila urejena in
opremljena v osemnajstih dneh, od 8. do 12. oktobra. Znotraj jame so zravnali tla, uredili
stene in postavili leseno ogrodje, na katerega so napeli velike ustrojene kože. V jamo so
prinesli tudi mizo velikosti 150 x 50 cm, višine 75 cm in jo prislonili na vzhodno steno. Ob
mizi je bila postavljena klop dolga 130 cm, široka 45 cm. Ob zahodno steno so postavili
pograd velikosti 140 x 200 cm, ki je bil 25 cm od tal. Nad njim je bilo razpetih približno 50
strojenih kož, ki so ščitile pred kapljami voda s stropa, hkrati pa so bile tako uskladiščene.
Naredili so police in posebne pokrove, čez katere je bil prilepljen mah. Z njimi so maskirali
vhod. Za spust v jamo s površja pa so uporabljali lestve2.
Uspeh, ki so ga aktivisti dosegli z maskiranjem jame v kateri se je nahajala tehnika, na jami,
ki je služila kot skladišče, ni bil dosežen. Vhod v manjšo jamo je v terenu bolj jasno izražen.
Osebje je tudi ta vhod zaprlo z lesenim pokrovom, katerega je prekrival mah, a ker ta ni bil
prilepljen so Nemci v neki hajki skladišče odprli. To se je zgodilo že po umiku tehnike iz jam.
(Jamnik in tehnika meta, str 46). V času urejanja prostorov v jamah, se je osebju tehnike
pridružil študent slavistike Milovan Ilich – Kostja3.
Tehnika je v jami delovala z večjimi ali manjšimi prekinitvami vse do konca novembra.
Takrat so člani tehnike začeli razmišljati o premestitvi tehnike v bolj ugoden kraj. Zapadli
sneg je namreč zelo oviral prenašanje gradiva izven in v tehniko in večal nevarnost odkritja
tehnike. Poleg tega se je med bivanjem v jami osebje soočilo s problemom pomanjkanja pitne
vode. V jami tudi niso kuhali, ampak je osebje odhajalo na obed v štabnem taborišče 1. grupe
odredov, kjer je tudi prenočevalo. V jami so si člani osebja privoščili le kakšno urico počitka
tekom dneva4.
Sredi decembra se je tehnika izselila iz jame v hišni bunker domačije Cirila Pečnika na koncu
vasi Mišači. Dokončna evakuacija skladišča je bila opravljena slab mesec kasneje5.
V literaturi se nastanek jam povezuje z rudarjenjem železa. Območje vzhodne Jelovice je bilo
namreč v preteklosti pomembno rudno nahajališče železa tako v površinskih, kot podzemnih
nahajališčih (jelovška ruda limonit ali rjavi železovec in bobovec). Iz ohranjenih podelitvenih
knjig (rudarska dovoljenja je podeljeval in beležil podatke imetnika ter lokacijo državni urad
rudarskega sodnika v Ljubljani) za dobo med leti 1668 do 1744, je možno ugotoviti, da so bila
na ožjem območju kjer se je nahajala jama tehnike Meta, registrirana dva rudokopa v
lastništvu Jurija Kavčiča – Tinetovega, ki je svoje rudno dovoljenje vrnil rudarskemu uradu
27. septembra 18836. Vendar pa dejstvo, da se v apnencu, ki je tukaj prevladujoča kamenina,
praviloma žile železove rude ne pojavljajo, govori v prid domnevi, da sta jami naravnega
1
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nastanka nastanka. Zato je moč sklepati da gre za naravne epifreatične rove, ki so bili
popolnoma zapolnjeni s sedimenti, katere pa so kasneje ljudje izkoriščali kot rudo. Vsekakor
je vprašanje o naravnem nastanku jam, eden izmed razlogov, da sem ju bolje preučil.

6.2.4.2. TEHNIKA KOKRŠKEGA ODREDA
Tehnika kokrškega odreda je za svoje potrebe preuredila Partizansko jamo, ki se nahaja na
levem bregu Tržaške Bistrice, med skalami nekaj petdeset metrov nad Dolžanovo sotesko.
Jama je bila registrirana pod katastrsko številko 4647. Ima dva vhoda. Prvi je 2,5 m globoko
brezno s premerom 0,5 m na vrhu in 1,5 m na dnu. Rov leži v smeri sever – jug in se ob
manjši prelomni razpoki širi naprej vodoravno, potem pa se počasi dvigne proti drugemu
izhodu velikosti 4 m x 1 m. Jama je ostanek podzemnega vodnega rova nastalega v freatični
coni ob manjšem prelomu in je danes suha1.
Partizanska tehnika Kokrškega odreda v Dolžanovi soteski je tesno povezana z eno izmed jam
na levem bregu Tržiške Bistrice in je tudi razlog zakaj nosi jama tako ime. Tehnika »B« je
bila tehnika Gorenjskega odreda in je delovala na desnem bregu Save. Ob razpustitvi
gorenjskega odreda dne 27. 8. 1944 je bil na levem bregu Save ustanovljen Kokrški odred in
tehnika »B« je postala njegova tehnika. Barako, v kateri je delovala tehnika, so postavili v
Dolžanovo sotesko blizu glavne ceste, saj je bil to zadnji kraj kjer bi jo Nemci iskali. V
prostorih tehnike se je kmalu poleg gradiva same tehnike začeli zbirati in hraniti tudi
dokumente štaba Kokrškega odreda2.
Zima 1944/45 je bila zelo huda, saj so Nemci sprožili nekaj obsežnih hajk na Gorenjskem.
Tehnika se je v največji nevarnosti znašla 26. februarja, ko sta kurirja tehnike ob sedmih
zjutraj nedaleč stran od tehnike opazila okoli 150 Nemcev, ko so pripravljali zasedo. Kurirja
sta obvestila ostale, ki so iz previdnosti poskrili vse tehnične pripomočke, pošto, material in
hrano in se umaknili v skale nad tehniko. Ker se naslednji dan situacija ni popravila in so
Nemci še vedno vztrajali na svojih položajih, se je osebje odločilo premestiti gradivo in
opremo tehnike še više v hrib. Za to so se odločili tudi na podlagi dejstva, da niso bili samo
varuhi arhiva tehnike Kokrškega odreda, ampak tudi arhiva štaba tega odreda (tega gradiva je
bilo takrat že 41 zavitkov). Pri izvajanju selite so naleteli na kraško jamo, kasneje
poimenovano Partizanska tiskarna. Jamo je osebje tiskarne hitro preuredilo v bunker in
skrivališče v primeru hajk. V jami je bilo urejeno tudi skrivališče za ves štabni arhiv
Kokrškega in Gorenjskega odreda ter vsi primerki izdelkov tehnike. V jami so uredili tudi
nekaj ležišč iz desk in v tritedenski hajki, ki je sledila odkritju jame, je osebje svoje delo in
načrtovanje opravljalo kar v njej3.
O dogodkih povezanih z odkritjem jame je eden od članov osebja, Štefan Urbanc – Štefko, v
svoj dnevnik zapisal takole: »Torek, 27. februar 1945. tretji dan velike hajke v Puterhofu.
Puškin je vstal ob pol šestih. Zakuril je in skuhal koruzno mineštro. Takoj nato sta šla tov.
Puškin in Borut (kurirja tehnike) v izvidnico ter se vrnila v karavlo ob času, ko sva šla z
Jankotom (Janko Frauzl – Vajka, risar tehnike) iskat v drugo smer prostor za deponiranje.
Preiskala sva vse skale v smeri proti vodi in našla zelo prikladna mesta. Nato sva shranila na
staro mesto več svežnjev arhiva in ostale materiale. 5 m nad mestom, kjer me je čakal Janko,
sem nenadoma prijel za malo smrečico, ki je zakrivala na strmini malo luknjo s premerom 60
cm. Pregledal sem vanjo in zagledal 2 ½ m globoko in 1 ½ m široko votlino, podobno
1
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vodnjaku. Poklical sem Jankota, ki je zlezel v votlino. Za njim sem šel tudi jaz. V jami sva
odkrila še stranske rove z lepimi kapniki. Dobili smo tudi lisičjo lobanjo. Takoj sva se
odločila, da prenesemo vse zadeponirane materiale v to jamo. Nekaj sva že sama opravila.
Vrnila sva se v karavlo. Tam smo skuhali pražen krompir in naredili solato ter ob 16. uri
krenili vsi zopet do luknje. S podajanjem smo prenesli ves material v jamo. Nato sva z
Jankotom odkrila stranski rov, ki na drugi strani izstopa. Tu imajo gamsi svoja ležišča. Od tu
se lepo vidi cesta in vsa okolica. Jama je krasna. Tu so prikazane vse lepote Postojnske jame,
čeprav v miniaturi. Z Jankotom sva opazovala kapnike. Največji meri 25 cm v premeru in je
visok 40 cm. Ob straneh je vse polno manjših rovov, ki je vsak po svoje lep. Posebno lep je
tisti del jame, kjer se vidi indirektna magična svetloba ob izstopu. Jama je dolga cca 25
metrov, prostora v njej pa je za 20 ljudi. Zelo ponosna sva bila, ko sva ugotovila, da v te rove
še ni stopila človeška noga in da sva prva zagledala podzemne krasote te jame, ki jih je tekom
tisočletij ustvaril čas. Ob tej priliki sem bil prevzet od teh naravnih lepot in celo pozabil na
hajke«1.

6.2.5 KOROŠKA
6.2.5.1.

TISKARNA NETOPIR

Tiskarna Netopir je delovala v jami Vranska Peč. V jamskem katastru jame s tem imenom ni
registrirane, vendar pa na podlagi podatkov o lokaciji jame, ki jih podaja Krall2, lahko
sklepamo da gre za jamo Krvava peč, ki se nahaja južno od Prevalj pri naselju Kot v grabnu –
plazu, v povirnem delu potoka Barbarski graben, na severnih pobočjih Plešivca. Krvava peč je
dolga 13 m in globoka 1 m. Registrirana je bila leta 2006 pod katastrsko številko 8988.
Od junija do avgusta 1944 je v Mežiški dolini delovala v Okretnovem plazu pri naselju Kot,
južno od Prevalj, okrožna tehnika »Prežihov Voranc«. Po premestitvi tehnike istega leta v
skalno votlino Vranska peč, se je tehnika preimenovala v tehniko »Netopir«. Tehniko je
najprej vodil Vladko Šanca- Borut, od decembra 1944, ko je bil Šanca odpoklican v koroško
tehniko v Solčavo, pa jo je vodila Ančka Iskra – Nina. Tehniko so morali, zaradi vlage v
votlini, ponovno preseliti v leseno kočo, kjer je delovala do osvoboditve3.
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6.3. JAME KOT SKLADIŠČA IN BUNKERJI NOV
6.3.1. PARTIZANSKA LOGISTIKA IN GOSPODARSTVO
Partizanska vojska je zaradi značilnosti partizanskega vojskovanja bila prikrajšana za
marsikatero stvar, ki je bila v redni vojski nekaj samoumevnega. Ena takih stvari so bila
gotovo vojaška skladišča, kjer bi lahko skladiščili opremo in hrano. Partizani so se morali
znajti kakor so znali. Graditi so morali skrita skladišča in pri tem izkoriščati naravne danosti.
V taki situaciji se je marsikatera jama ali brezno spremenilo v začasno ali stalno skrivališče
bojnega materiala. Partizansko vodstvo je skladiščenje v jamah podpiralo, posebno še v času
večjih hajk. Da je to res, govori naredba št. 16 štaba 3. grupe odredov dne 12. 6. 1942 v času
začetka »Roške« ofenzive. V njej štab ukazuje odredom uskladiščenje presežkov v
zakonspirirane barake, jame in bunkerje1 (Arhiv). Kot začasno skrivališče in skladišče opreme
so jamo v bližini barak pri Kamenjaku uporabili tudi člani IOOF in CK KPS, preden so se 14.
8. 1942 umaknili iz Bunkerja 42 proti vrhu Kraljevi kamen. V jamo so zložili pisalne stroje,
radijsko opremo, knjige, arhiv, posodo in druge stvari. V naslednjih dneh, ko so Italijani držali
v obroču celotno vodstvo OF, ki se ni moglo prebiti iz obroča, so se pojavile ideje, da bi se
IOOF in CKKPS poskrili v rov – jamo pri Kamenjaku, kjer je že čakala skrita oprema.
Nazadnje so se člani vodstva odločil za bunker v dnu kraške vrtače in tem prevetrili najhujše2.

6.3.2 LJUBLJANSKA POKRAJINA
6.3.2.1. BADOVINČEVA JAMA NA LAVTRCAH
Badovinčeva jama na Lavtrcah na Kočevskem rogu je primer stopnjastega in poševnega
brezna in spada med vadozne votline. Vhod se nahaja na nadmorski višini 415 m. Dolga je 22,
globoka pa 18 m. Brezno je sestavljeno iz dveh delov. Vhodni del predstavlja 10 m brezno, ki
se odpre v dvoranico velikosti 2,5 x 2,5 m. Še globlje se spušča vodnjakasto brezno, ki se
spušča iz dvoranice še 7 metrov navzdol. V dvoranici in na dnu vhodnega brezna se nahaja
nasut material (kamenje, drevje) in odpadki. Brezno je suho. Prvi registriran vhod vanjo je bil
opravljen 12. 10. 19803. Registrirana je bila pod katastrsko številko 5568.
Po pričevanjih naj bi v njej bilo partizansko skladišče kož4. Verjetnost, da so med NOB jamo
res uporabljali kot skladišče, je mogoče ugotoviti iz tega, da so se na območju jame nahajale
partizanske delavnice na Podstenicah. Uradno so se imenovale »delavnice 5. grupe odredov«
in so bile postavljene tukaj maja 1942. V sklopu delavnic je delovala krojaška delavnica,
orožarska delavnica, ki je popravljala orožje, čevljarska delavnica in druge. Vsaka izmed
delavnic je imela svojo samostojno barako na skritem kraju in bunkerje v katere bi se lahko
skrili v primeru nevarnosti. Za potrebe skladiščenja blaga pa so imele v raznih bunkerjih
skladišča. Krojaška in čevljarska delavnica sta imeli svoja skladišča v kraških jamah, ki so
bile suhe in za skladiščenje najbolj primerne. Imena teh jam in njihova natančna lokacija so,
razumljivo ostala neznana, tako zaradi vojnih potreb po konspiraciji, kakor zaradi dejstva, da
je bila večina jam na tem območju registriranih šele po koncu vojne. Dodaten problem pri
identifikaciji Badovinčeve jame kot ene izmed jam v katerih so delavnice 5. grupe odredov
skladiščile material, je dejstvo, da so bile delavnice avgusta 1942 zaradi pritiska Italijanov v
Roški ofenzivi evakuirane. V nadaljnjem razvoju ofenzive je prišlo do izdaje in tako so
1
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Italijani našli barake delavnic in jih zažgali. Našli pa so tudi jame, ki so služile kot skladišča
in ves material zaplenili1.

6.3.2.2. JAMA PRI JAZBINAH
Jazbinška jama pri Podkumnu pri zaselku Jazbine blizu Trbovelj na Dolenjskem se nahaja na
nadmorski višini 682 v plasteh triasnega dolomita. Dolga je 42,3 m in globoka 24 m. Jama je
močno zasigana na njenem dnu pa se nahajajo drobnozrnati sedimenti. Kapniki so močno
poškodovani, verjetno kot posledice vojne. Prvi registriran vhod v jamo je bil 18. 4. 1955 pod
katastrsko številko 10922.
Med vojno so se domačini in aktivisti večkrat skrivali v njej in hranili živila, dokler niso bili
izdani okupatorju (Polc Brane) Še danes se v njej nahajajo ostanki, desk, ki so jih domačini in
aktivisti uporabljali pri skrivanju.

6.3.2.3. JAMA NA MEJI ODDELKA 49
Jama se nahaja na meji oddelka 49 pri Kraguljevem vrhu pri Lukovem domu pri Podstenicah
na Kočevskem rogu, na nadmorski višini 640 m in je dolga 19 m globoka pa 14 m. Vhod se
nahaja pod previsno steno. Največji prostor v jami je dvorana s velikostjo 5 x 3 m. Veliko je
sige, vendar ni izrazitih kapnikov. Prvi vhod je bil registriran 27. 1. 19883.
V jami so jamarji našli prazne tulce nabojev za puško in okvir za naboje4. Ti ostanki in bližina
lokacije Baze 21 GŠ NOV na Kraguljevem vrhu govorijo v prid tezi, da je bila med vojno
jama uporabljena s strani NOV, verjetno kot skladišče in bunker. Baza 21 je bila postavljena
aprila 1943 na koti 686 (Kraguljev vrh), po tem ko se je vojaško in politično vodstvo OF
vrnilo na Rog, ki ga je zapustilo konec poletja 1942 zaradi Italijanskega pritiska. Glavno
poveljstvo partizanskih enot je zgradilo za svoje potrebe barake in bunkerje za skladiščenje
zalog za potrebe vojske. V bunkerje je spremenilo tudi nekaj bližnjih jam5.
Tukaj je domovala tudi prva zavezniška misija, ki je prišla v Slovenijo junija 1943. Poveljeval
ji je major W. Jones. GP NOV je po kapitulaciji Italije zapustilo Bazo 21 in se premaknilo v
grad Sotesko. Pri tem so evakuirali tudi material, ki so ga hranili po bunkerjih in jamah6.

6.3.2.4. KAPŠEV BUNKER
Vadozna votlina – brezno Kapšev bunker se nahaja južno od Cinkovega pri Podstenicah na
Kočevskem rogu na nadmorski višini 665. Dolg je 30 m in globok 8,5 m. Ima dva vhoda. En
je vodoraven in se nahaja v pobočju vrtače in nas skozi obokan hodnik z dobro opaznimi
ostanki stopnic pripelje v glavno dvorano, drugi pa je brezno, ki se odpira nad vrtačo.
Največji jamski prostor je dvorana velikosti 8 x 10 m. Dno dvorane je prekrito z podornim
kamenjem. Zahodna polovica dvorane je brez stropa, ki se je zrušil in sedaj prekriva tla
celotne dvorane. Zasiganost je opazna v južnem delu dvorane, naklon kapnikov v severno
1
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smer govori o prevetrenosti jame. V jami so ostanki desk in steklovine, vodoravni vhod vanjo
pa je bil delno predelan. Jama je bila registrira 9. 8. 19821 pod katastrsko številko 5329.
Načrt 10. Kapšev bunker

Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
Jama je dobila ime po trgovcu Kapšu iz Dolenjskih Toplic, ki je ime prvi med vojno tukaj
spravljeno blago2. Kasneje so jamo kot skladišče začeli uporabljati partizani kot skladišče
streliva. Glede na to, da je bil pod Cinkom (694 m n. v.), v bližini jame štab partizanske 5.
grupe odredov, ni napačno sklepanje, da je osebje štaba uporabljalo jamo kot skladišče in
bunker3.

6.3.2.4. BREZNO BUNKER
Jama je bila registrirana dne 2. 8. 1982 pod katastrsko številko 5154. Nahaja se na
Kočevskem rogu, dobre 3 km zahodno od Podstenic. Po obliki sodi med vadozne votline.
Dolga je 7, globoka pa 14.5 metra. Vhod se nahaja na južnem pobočju nižje vzpetine. Dno
jame prekriva podorno kamenje. Da je bila med vojno res uporabljena, pričajo ostanki desk v
vhodnem delu jame4.
1
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Jama z breznom Bunker verjetno sodi v sklop skladišč in bunkerjev za potrebe organov in
ustanov NOV in OF na ožjem območju Roga, saj se nahaja dva kilometra daleč od Podstenic.

6.3.2.5. JAMA PARTIZANSKI MAGAZIN
Jama Partizanski magazin (tudi Partizanska jama) se nahaja 1 km južno od vasi Bločice na
pobočju vrha Mačkovec na vzhodnem obrobju Cerkniškega jezera. Dolga je 80 m in 20 m
globoka. Gre za freatični tip votline. Jama je nadpovprečno suha zato je bila že pred vojno
prepoznana kot primerno skladišče materiala. Registrirana je bila 20. 5. 1956 pod katastrsko
številko 1405. Pred vojno so v njej divji lovci hranili svoj plen, v času med drugo svetovno
vojno pa so jo partizani uporabljali kot skladišče. Od tod tudi ime jame1.

6.3.2.6. KOŠELEVKA
Jama Košelevka, tudi Košelevc, se nahaja na vzhodnem pobočju vrha Koleno (777 m n. v.),
okoli 1 km jugozahodno od Ljubljanskega vrha. Skupna dolžina rovov znaša 220 m, padec
glavnega rova pa 23 m. Jama je bila registrirana pod katastrsko številko 102.
V jami naj bi partizanih hranili meso za svoje potrebe3.

6.3.3 JULIJSKA POKRAJINA
6.3.3.1. JAMA PRI JAKULINI PRI ŠMARJAH NA KRASU
Jame pri Jakulini pri Šmarjah na Krasu nisem mogel identificirati, saj je v okolici vasi več
jam, vendar je najbližja registrirana jama kar kilometer stran od vasi. Na podlagi tega se da
sklepati, ali da je jama, ki jo omenja Juriševič premajhna, da bi bila registrirana kot taka, ali
pa da je še neregistrirana. To območje je namreč še relativno slabo preučeno. Lahko pa so tudi
njegovi podatki napačni.
Marca 1944 so ustanovili v vasi Jakulini pri Šmarjah v okrožju Ajdovščina – Vipava orožarno
9. korpusa. V naravni votlini 300 m stran od vasi so uredili bunker. Orožarna je imela svojo
obveščevalno in kurirsko službo. Že en mesec po ustanoviti je prišlo skladišče v veliko
nevarnost, saj so Nemci ujeli kurirko, ki je vedela za lokacijo skladišča. Čeprav jo je okupator
mučil pa kurirka ni izdala ničesar in tako je ostalo skladišče neodkrito4.

6.3.3.2. PEČINA PRI SVETEM V GRADALU
Jama je bila prehodno skladišče za vso vojaško opremo, zaplenjeno v napadu na vojaški
konvoj na poti proti vasi Sveto proti Škrbini5. V okolici vasi Sveto je bilo že med prvi
svetovno vojno veliko jam spremenjenih v improvizirana skladišča in ambulante zaradi
bližine fronte6. Jame v kateri naj bi partizani shranjevali opremo pa nisem mogel locirati na
terenu.
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6.3.3.3. JAMA PRI PLJANAH PRI HRUŠEVICI
Jama je bila pomembna, saj so se v njej skladiščile zaloge različnega orožja, zaplenjenega v
večjih količinah že leta 1943 ob kapitulaciji Italije in poznej1. Jame na terenu nisem mogel
locirati.

6.3.3.4. PEČINA POD TRSTELOM
Jama naj bi bila skladišče za veliko količino usnja, ki so ga partizani zaplenili ob kapitulaciji
Italije2. Jame na terenu nisem uspel identificirati.

6.3.4 GORENJSKA
6.3.4.1. ŠIMNOVA JAMA
Šimnova jama je vadozno brezno, ki se nahaja pri vasi Ratje v Suhi Krajini na zahodnem
pobočju Mladja. Globoka je 11 m, dolga pa 13. Registrirana je bila pod katastrsko številko
459. V jami je domačin Martin Potočnik hranil strelivo in poljske telefone kraljeve
jugoslovanske vojske za potrebe NOB3.

6.3.5 KOROŠKA
6.3.5.1. PODKRAJNIKOVA ZIJALKA
Po pričevanju domačinov naj bi bilo med vojno skladišče NOV. Jame nisem uspel lokalizirati,
po vsej verjetnosti pa naj bi se nahajala nekje na Olševi4.

1

Saksida, Pomen jam, str. 29
Prav tam, str. 29
3
Jamnik, 1988, str. 63
4
Krajevni leksikon,1976, knj. 3, str. 288
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6.4. JAME KOT POSTOJANKE KURIRJEV, TERENCEV IN AKTIVISTOV
NOV
6.3.1 LJUBLJANSKA POKRAJINA
6.4.1.1. PARTIZANSKA JAMA PRI DRENOVEM GRIČU
Ena največjih epopej jam, ki so služile v boju proti okupatorju, je gotovo Partizanska jama pri
Drenovem griču. Nahaja se v gozdu v bližini vasi Drenov grič na robu Polhograjskih
dolomitov pod podoljem Jazbe. Za to podolje je značilna ujetost 20 m debele, vodoravne
plasti lapornatega apnenca med rjavo – rumenimi permo karbnoskimi skrilavimi glinavci in
vijoličastimi werfenskimi skrilavci ter peščenjaki, ki predstavljajo krovno plast. Slednja je
bila tekom časa zaradi erozije ponekod odstranjena, da je na površje prišel apnenec. Na
območju danes teče 6 občasnih ponikalnic. Južne se stekajo v vodno zajetje pod Jazbami,
ostale pa v vodno zajetje pri Partizanski jami1.
Brezno po katerem voda priteka v jamo pa je nedostopno zaradi slabega terena in zasutosti.
Edini vhod v jamo je ozek rov, ki omogoča dostop do spodnjih etaž jame, iz katerega izvira
voda, in je danes spremenjen v zajetje vode za 50 hiš v Drenovem griču. Vhodni rov je dolg
60 m in visok 0,5 do 1,5 m. V času vojne voda, ki je tekla po rovu ni predstavljala večjih
težav, vendar se je danes zaradi zajetja njena gladina dvignila do pol metra visoko. Kasneje,
po 100 m se rov razširi in po njemu se da hoditi zravnano. Ta del jamarji imenujejo Podrtija,
je visoka okoli 10 m in se zaključi z rovom, ki pa je neprehoden. Takoj pred Podrtijo pa je
prehod v zgornjo etažo, ki se konča s podorom, skozi katerega pritekajo površinske vode2.
Načrt 11. Partizanska jama pri Drenovem griču

Vir: Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
1
2

Lajovic, Partizanska jama, str. 74
Prav tam, str. 74
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V jami ni sigastih tvorb. Voda jamo večkrat zalije, posebno še ob nevihtah. Povprečni pretok
vode skozi jamo znaša 2 l/s pri temperaturi od 8,5 do 9,5 0 C. Navadno piha iz jame poleti,
pozimi pa vanjo. Dolžina raziskanih delov znaša 325 m v dveh etažah1. Po obliki prištevamo
jamo med freatične oz. epifreatične votline.
Kljub temu da je bila jama registrirana že pred vojno pod imenom Jama v Kobilji dolini
(katastrska številka 775), je ostala večini domačinov Drenovega griča neznana2. Jeseni 1943
jo je našel Janko Merlak z Lesenega brda, ko je iskal zatočišče pred zračnim napadom na
Horjul. Lokacijo jame je sporočil članom rajonskega odbora OF in Komiteja KPS Horjul.
Skrita jama v bližini gosto naseljene pokrajine, kjer se je iz dneva v dan krepilo domobransko
gibanje je postala idealno zatočišče za rajonce Horjula in Dobrove pri Ljubljani. Rajonci,
katerih se je v jami zadrževalo od 6 do 14 in so pokrivali celotne Polhograjske Dolomite, so
se v jamo naselili novembra istega leta3. Prvi prebivalci so bili Viktor Korenčan– Polh (jami
poveljuje do srede 1944), Aleš Stanovnik, Janko Merlak (najditelj jame), Jože Zdešar.
Februarja 1944 se posadki pridružita Janez Rozman in Alojz Okorn. Kasneje so sledile razne
premestitve. Več aktivistov je bilo poslanih na Dolenjsko, med njimi tudi dotedanji poveljnik
Korenčan Viktor. Z njegovim odhodom je postal poveljnik Janez Rozman. 2. januarja 1945 je
dobila celotna posadka navodila naj zapustijo jamo in se premaknejo na Dolenjsko, vendar so
se kmalu spet vrnili nazaj na to območje in v jamo zaradi nemške ofenzive na Primorskem. V
jami, ki je ostala neodkrita do konca vojne, so v presledkih potem bivali do osvoboditve4.
Sovražnik se je večkrat približal le na nekaj metrov do vhoda, vendar je zaradi močno
naravno konspiriranega (izvir potoka na vhodu v jamo in majhnost vhoda) ni odkril. Aktivisti
so se tam počutili varne. Pred vhodom v jamo niso nikoli postavljali straž. Zaradi zvočne
izolacije so bili lahko glasni in sproščeni (lahko so peli, streljali). Za razsvetljavo so
uporabljali karbidovke imeli pa so tudi žarnico, ki so jo napajali s dinamom kolesa). Za
pripravo jedi so se posluževali odprtega ognjišča. Ven so navadno odhajali ponoči. Ko so
stopil na prosto, so poleti bredli le nekaj deset metrov naprej po strugi potoka, pozimi pa so se
spustili vse do majhnega mostiča, ki se je nahajal dobrih sto metrov niže na robu gozda.
Vračali se niso nikoli po isti poti, da pri morebitnih očividcih ne bi zbudili suma5. V jamo so
prinesli tudi tiskalni stroj, ki so ga uporabljali za tiskanje letakov in pošte6.
V jami so različne rove namenili posebnim nalogam. Ležišča so imeli v spodnji etaži v
neposredni bližini vodnega toka. Spali so na zaplenjenih italijanskih dekah in na slami. Naprej
po rovu proti zgodnji etaži so imeli kuhinjo (kuhali so na segretem železu in kamnih. Pri kuhi
je moral kuhar zaradi nizkega stropa ležati) in prav na začetku gornje etaže so imeli stranišče.
Iztrebke so pri opravljanju potrebe izločali v rečni tok, ki je v vhodni rov tekel po posebnem
rovu, ki se je začenjal ob vhodu v višjo etažo in končal ob začetku 60 metrskega izhodnega
rova. Sam rov je zaradi svoje majhnosti povzročal ne malo težav aktivistom. Tako so morali
na primer razviti posebno tehniko spravljanja polen v jamo. To so počeli tako, da so jih
potiskali naprej pred seboj. Higienske razmere so bile slabe, saj so aktivisti po več dni
(mesecev) morali preživeti v istih oblekah. Uši in bolhe so bile stalna nadlega, tako da so bili
1

Lajovic, Partizanska jama, str. 74
Prav tam, str. 75
3
Janez Rozman, Partizanska jama pri Drenovem griču, osebni vir, junij 2008 (Rozman, Jama pri Drenovem
griču)
4
Prav tam
5
Lajovic, Partizanska jama, str. 75
6
Rozman, Jama pri Drenovem griču
2
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včasih zaradi pikov podobni bolnikom z ošpicami. Čeprav je jama nudila relativno varno
(občasne poplave po nalivih) skladišče za hrano, je bila oskrba večkrat zelo slaba1.3
Skica 2. Partizanska jama kakor jo je po spominu narisal Janez Rozman

Vir: Janez Rozman
1

Lajovic, Partizanska jama, str. 75
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Opisano ureditev prostorov niso narekovale samo dimenzije jamskih prostorov, saj je spodnja
etaža veliko nižja (75 cm) od zgodnje, ampak velika zračnost in prevetrenost spodnjih
prostorov, bližje površju. Da pa je bilo to lahko tudi nevarno, priča dogodek (saj so spali le
kaka dva decimetra nad gladino vodnega toka) jeseni 1944. Jama je imela namreč značilnost,
da je pretok vode po nalivu hitro narasel in je lahko v kratkem času povsem preplavil izhodni
kanal. Aktivisti so se rešili s tem, da so se zatekli v višjo zgornjo etažo katere voda ni
preplavila. Kakor hitro je voda narasla, je tudi upadla, vendar je v času povečanega pretoka
odnesla na površje velik del opreme. Slednjo je na srečo aktivistov polovil domačin, ki je
živel v bližini jame in je vedel za dejavnost aktivistov v njej1.
Nenadomestljivo vlogo jame za narodnoosvobodilni boj na področju Polhograjskih dolomitov
so povdarili vsi rajonci in aktivisti tega območja. V primeru, da je ne bi bilo, bi bilo njihovo
delo tukaj povsem onemogočeno zaradi močnih posadk domobranecv v okoliških vaseh.
Srečna usoda jame je povezana tudi z ljubljanskim jamarskim društvom, natančneje z njenim
katastrom jam, ki ga je v Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani skril ob izbruhu vojne
član društva ljubljanskega jamarskega društva, dr. Hadži2.
Danes še edini preživeli aktivist je dvainosemdesetletni Janez Rozman doma iz Vrzenca, ki je
tudi najdlje preživel v jami. Pri šestnajstih letih je odšel v ilegalo kot aktivist in bil obsojen s
strani okupatorja na smrt. Po njegovem pričevanju, je bila to ena najmlajših skupin aktivistov
v Sloveniji (Rozman, 2008). Poleg zgoraj naštetih so v jami bivali več ali manj časa še Anton
Zdešar, Janez Stanovnik, Nada Gosteničnik (poročena Benčič), Ida Gosteničnik, Janko Janša,
Ivan Korenčan, Edvard Eržen, Jože Vobič, Ivan Selan, Hela Kerin, Vida Leskovec, Albin
Suhadolnikar, Alojz Kraljič3.

6.4.1.2. ŠEPČEV SKEDENJC 3
Jama Šepcev skedenjc 3, tudi Jernejev skedenjc se nahaja 0,5 km severno od zaselka Lazina
pri Hinjah v Suhi krajini. Jama je freatičen tip votline. Registrirana je pod katastrsko številko
2150. Vhod v jamo se nahaja na robu manjše vrtače in je zelo majhen. Jama je dolga 20 m in
globoka 8 m. V njej živijo po pripovedovanju domačinov polhi in netopirji. V jami so ostanki
miz in klopi iz časa NOB4. Glede na bližino partizanskih objektov so jamo med vojno
verjetno opremili kot bunker. Postavlja se vprašanje ali so to storili partizani ali domačini.

1

Lajovic, Partizanska jama, str. 76
Prav tam, str. 76
3
Prav tam, str. 76
4
Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
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6.4.2 JULIJSKA POKRAJINA
6.4.2.1. GABROVIŠKA JAMA
Gabroviška jama (Jama brez imena, Jamica), po domače »Mlin« pri Gabrovici je služila kot
sedež okrožnega komiteja KP in Okrožnega odbora OF za Slovensko Istro od začetka
organiziranega odpora1.
Prve dni maja se je v jami skrival Milan Guček, prišlek iz Notranjske, ki je dobil nalogo
organizirati prvo ciklostilno tehniko na območju južne Primorske. Zaradi bližine Trsta, kjer je
bilo mogoče dobiti vse potrebno za postavitev tehnike ali tiskarne, je bilo prejšnje dni na
sestanku okrožnih sekretarjev za to območje določeno, da bo tehnika stala v okrožju
Slovenske Istre2.
V času organizacije materiala in moštva za pogon tehnike so se aktivisti skupaj z Gučkom
skrivali v jami. Ker so člani okrožnega komiteja že prej veliko bivali v jami, so vanjo
postavili lesen oder in nanosili slamo ter si tako uredili ležišča. Ležali so v popolni temi.
Hrano jim je v jamo nosil domačin Viktor. V tem času so razpravljali tudi o možnih lokacijah
tehnike. Zaradi dejstva, da je večina domačinov poznala jamo, so se odločili poiskati drugo
lokacijo. Domačini so predlagali zemljanko na koncu gabroviških njiv pod severnim
pobočjem Tinjana, ki je že do sedaj služila kot ilegalna kuhinja žganja in za katero je vedelo
le malo ljudi3.
Razlog, da je bila jama med domačini tako dobro poznana, je bil ročni mlin za žito, katerega
so v jami hranili in z njim na črno mleli žito 28. 4. 1944 saj so Italijani imeli popoln nadzor
nad vsemi mlinskimi obrati (vodni, električni in motorni mlini) na tem območju. Mlin je
nabavil krajevni odbor KP, ki je imel sedež v Gabrovici in je imel v Gabrovici močno
podporo med domačini4.
Zaradi varnosti so mleli le ponoči. Kapaciteta mlina je bila od 10 do 15 kg zmletega žita na
uro. Delo je bilo zelo naporno in je zahtevalo veliko ljudi. Na enkrat so morali pri delovanju
biti prisotni vsaj tri ljudje. Delo mlina je sta organizirala in vodila Franc Ivančič – Luka in
Roman Ivančič – Vojko5. V svojem kratkem času bivanja v jami, ga je poganjal tudi Milan
Guček6.

6.4.2.2. SODIŠČE V ERAZMOVEM GRADU
Velika posebnost v zgodovini slovenskega in evropskega odpora proti fašizmu je gotovo
okrožno sodišče za vzhodno Primorsko in kraj, kjer je to sodišče delovalo. Zgodba o sodišču
se začne v času po porazu sil osi v Afriki, spomladi leta 1943. Takrat so se začele pojavljati
špekulacije o zavezniškem izkrcanju v južni Evropi, med drugi tudi v Istri. Na te govorice so
se pripravljali tako Nemci, kot OF. Za Slovence je bilo zelo pomembno, da bi sprejeli
zaveznike z že delujočimi upravnimi organi civilne oblasti. IOOF je izdal ukaz o vzpostavitvi
upravnih organov po terenu. V sklopu tega delovanja je bilo v Predjami ustanovljeno civilno,
1

Salvator Žitko, Gabrovica v boju za svobodo, Koper 1977, str. 13 (Žitko, Gaborivca)
Guček, Počakaj, str. 72
3
Žitko, Gabrovica, str. 14
4
Juriševič, Gospodarstvo, str. 29
5
Juriševič, Gospodarstvo, str. 29
6
Guček, Počakaj, str. 73
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okrožno sodišče za vzhodno Primorsko. Sodišče je bilo ustanovljeno konec leta 1944 in je
delovalo vse do konca vojne. Člani sodišča so bili Franc Venturini (predsednik), Tone Bizjak,
domačin iz Studenega (pomočnik) in študent Alfonz Dolhar – Fonze. Sodišče se je kljub
temu, da je bilo civilno, zaradi aktivnosti okupatorja in ker ni bilo velike potrebe po izrekanju
civilnih sodb, ukvarjalo predvsem s primeri iz partizanskih vrst1.
Sodišče pa je zanimivo predvsem zato, ker je delovalo v starem Erazmovem gradu v
Predjami. Jama v kateri se nahaja Erazmov grad je freatični slepi rov, ki je del del
Predjamskega sistema, s katastrsko številko 734. Po besedah F. Venturinija enega članov
sodišča, so se člani sodišča zadrževali večinoma v skrajnem severnem koncu starega gradu, v
dvoranici nad vodnjakom. Tam je danes speljana pot, ki vodi v Erazmov rov. V tej dvorani so
člani sodišča tudi prenočevali, saj je dvoranica toliko dvignjena nad vhodno odprtino, da se
pozimi v njej ujame topel jamski zrak. Lokacija je bila zelo primerna, saj so iz starega gradu
imeli odličen razgled na vas in pot do vhoda v novi del gradu2.
Sam grad je bil vse do konca vojne v lasti rodbine Windischgratzov. V njihovem imenu je za
objekt skrbel oskrbnik poznan pod priimkom Zega iz Komna. Oskrbnik je bil o aktivnosti
NOB na tem območju, ki je bilo zelo živahno, dobro obveščen in je grad dajal tudi na
razpolago partizanom. Zanimivo je, da je prav v Predjami domoval generalštab 31. divizije, v
času priprav diverzantske akcije na skladišče letalskega bencina v Postojnski jami3.

1

Lajovic, Predjama, str. 194
Prav tam, str. 194
3
Prav tam, str. 195
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6.4. JAME KOT ZAVETIŠČA, ZAKLONIŠČA IN SKRIVALIŠČA
6.4.1. SKRIVANJE V JAMAH
Daleč največ jam je bilo v času druge svetovne vojne uporabljenih kot začasna skrivališča. V
večini primerov je šlo za manjše jame, podobno pa lahko trdimo tudi za primere, ko so
dimenzije jame nepoznane, saj je povprečna velikost slovenskih jam okoli 48 m. Večina teh
jam je bilo nepoznanih in neregistriranih. V njih so našle zavetje manjše skupine borcev za
nekaj dni, dokler se ni sovražnik umaknil z območja. Včasih so partizanom jamo pokazali
domačini.
Jame pa kakor v preteklosti niso uporabljali le partizani. Civilno prebivalstvo na slovenskem
se je med drugo svetovno vojno znašlo v situaciji, ki jo po dramatičnosti in tragičnosti lahko
primerjamo le s časom turških vpadov. Podobno kot tedaj je prebivalstvo iskalo zavetje v
jamah. Znanih je več primerov, ko so se v jamah posamezniki ali cele vaške skupnosti
skrivale pred zračnimi napadi ali racijami okupatorja. Vendar so se jame lahko iz skrivališč
hitro spremenile v smrtne pasti. Zgodb o tem je na žalost ne manjka. Posebno vnemo do
odkrivanja jamskih skrivališč so pokazali Italijani, ki so v časi Roške ofenzive pregledali tako
rekoč vsako jamo, ki so jo lahko4.

6.4.2. LJUBLJANSKA POKRAJINA
6.4.2.1. BECELETOVA JAMA PRI ZAGRADU
Beceletova jama ali spodmol pri Zagradcu je bila registrirana pod katastrsko številko 4834.
Leži tik ob vasi Zagradec pri Otočcu. Dolga je dolga 11 m in globoka 1 m. Jama ima dva
vhoda. Naravni vhod na jugo – vzhodni strani jame je majhna odprtina med skalami dimenzije
0,4 x 0,4 m, skozi katero se pride v dvoranico velikosti 7,4 x 5 m. Na tleh je kamenje in grušč
ter podorni bloki. Na zahodni strani je umetno odprt vhod. Na tej strani je vstop v jamo lažji.
Od tega vhoda se proti severu odvaja ozki rov, dolg 3 m, kateri se proti koncu zoži ter zavije
proti vzhodu v ozko špranjo. Tla na tem delu jame so prekrita s prstjo. Pomanjkanje sige ali
kapnikov kaže na to, da je jama po nastanku zelo mlada. Ker je zelo plitva se na stenah tudi ne
nabira sigotvorna kapnica. Verjetno je nastala s podorom2.

4
2

Jarc, Rog, str. 88
Jamski kataster Jamarske zveze Slovenije
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Načrt 12. Beceletova jama

Vir: Jamski katastre Jamarske zveze Slovenije
S to jamo je povezana tragična zgodba enega prvih narodnih herojev Vinkom Padešičem –
Batrejo in tovariši. Jama, ki stoji slabih deset metrov od vasi Zagrad in zelo blizu grada
Otočca je bila že zelo zgodaj v vojni zavetišče aktivistov in terencev tega območja. Njihov
vodja je bil krščanski socialist, študent slavistike, prvoborec Vinko Padešič – Batreja, sicer
doma iz Tržica pri Trstu. Batreja si je v svojem kratkem času delovanja, kot organizator OF v
vaseh pod Gorjanci, pridobil velik sloves. O njegovem prijetnem in vznesenem nastopu v
svojem dnevniku poroča tudi Edvard Kocbek, ki se je s Batrejo srečal 10.6.1942 v vasi
Struge1. Septembra istega leta, ob začetku italijanske ofenzive, so se partizani na območju
Trške gore, zaradi velikega pritiska Italijanov, razdelili na manjše skupine. Aktivisti
novomeškega okrožja so poiskali zavetišče v dveh jamah pod Trško goro. Jami sta si bili zelo
blizu. Batreja se je s svojo skupino skril v Beceletovo jamo v Zagradu, ostali tovariši pa v
jamo v Žlebeh pod Bajnofom. Skrivališče skupine aktivistov z Batrejo na čelu je bilo izdano
italijanskim oblastem. Jama je bila obkoljena dne 21.9.1942. Na pozive okupatorja in ob
obljubi, da bodo vsi deležni le internacije, se je predala vsa posadka razen Batreja. V jami je
vztrajal še cel naslednji dan in noč in streljal na Italijane. Italijani so poklicali na pomoč
posebno ekipo opremljeno s plinom, ki so ga nameravali spustiti v jamo. Po njihovem načrtu
naj bi plin Batrejo onesvestil, tako da bi ga lahko živega ujeli. Batreja je dojel nakano
Italijanov in si raje sam vzel življenje, kakor bi se pustil ujeti. 23. 9. 1942 se je z zadnjo
kroglo ustrelil. Njegovi tovariši, ki so se že prej predali, so bili čez nekaj dni ustreljeni pri
gradu Otočcu skupaj s terenkami Meri Belece in Fani Korošec (ujetima v Beceletovi
domačiji) Ob tej priložnosti so Italijani ustrelili tudi 12 talcev, vse to zaradi smrti vojaka in
oficirja italijanske vojske, ki sta padla pri obleganju Beceletove jame2.1
1

Edvard Kocbek, Tovarišija, str. 48
Aleš Lajovic, Jamarska zveza Slovenije ob koncu tisočletja, Naše jame, let. 42, Ljubljana 2000, str. 197
(Lajovic, Jamarska zveza) Prav tam, str. 197
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Veliko dvomov je povezano s tem, kdo je Italijanom izdal lokacijo skritih aktivistov. Dolgo
časa je veljalo, da je bil izdajalec Pepi Žura, ki je bil v jami, ko so jo Italijani obkolili, vendar
je že po prvih strelih stekel ven. Italijani so ga ujeli in poslali v internacijo. Zaradi izdajstva ga
je partizansko sodišče oktobra 1943 obsodilo na smrt1. 2
Vprašanje krivde Žura je konec osemdesetih leti spet prišlo na dan. Dvom o njegovi krivdi je
povezan z dejstvom, da je bila v jami tudi njegova sestra, ki so jo Italijani kasneje ustrelili.
Poleg tega obstaja verjetnost, da so Italijani zvedeli za lokacijo jame na podlagi govoric
domačinov, ki naj bi prišle na ušesa domačemu župniku 2.
Dogodkih okoli Beceletove jame so odmevali v celi tedanji Ljubljanski pokrajini. »Slovenec«
je dogodke uporabil kot proti partizansko propagando, saj je pisal, da ta in podobni samomori
partizanskih poveljnikov dokaz za propad partizanstva3.
Jamarji so po vojni pri raziskovanju jame odkrili ostanke Batrejeve pištole, žepno uro, jedilni
pribor, ostanke zoglenele knjige, pozlačen srebrni prstan in nekaj gumbov. Vse artikle sedaj
hrani Novomeški muzej v okviru razstave o NOB. Na čast Batreje pa si je lokalni jamarski
klub nadel njegovo ime za svoje4. V spomin na tragično usodo Batreje in tovarišev, je bila pri
jami postavljena spominska plošča, nekoliko dlje, ob cesti pa še ena s seznamom pobitih
talcev.

6.4.2.2. JAMA V ŽLEBEH POD TURSKO GORO
Jama se nahaja pod Tursko goro in je dolga 145 m, globoka pa 16 m. Je freatični, oz.
epifreatični tip votline. Registrirana je bila 14. 10. 1963 pod katastrsko številko 2742. Jama je
bila skrivališče in zaklonišče za ilegalce in aktiviste novomeškega okrožja do septembra 1942.
Takrat sta bila v jami v času italijanske ofenzive ujeta dva aktivista, ki sta bila ustreljena
skupaj z ujetimi iz Beceletove jame5.

6.4.2.3. ŠKUFCEVA – PARTIZANSKA JAMA – BREZNO.
Brezno se nahaja na nadmorski višini 435 m v bližini Drašče vasi pri Zagradcu v severnem
pobočju Golega vrha. Njena dolžina znaša 13 m, globina pa 10 m. Je vadozni tip votline. Prvi
registriran vhod se je zgodil dne 23. 4. 1967, brezno pa je registrirano pod katastrsko številko
3127. Ozek vhod v brezno se nahaja nad manjšo vrtačo sredi gozda. Vhodni jašek je dolg 8,5
m, dno je gruščasto. Veliko kapnikov je poškodovanih in odlomljenih, saj mnogi obiskovalci
nanje »igrajo« ali si jih jemljejo za spomin. Med vojno so se v njej skrili partizani6.
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6.4.2.4. SKEDENJ PRI PODTURNU
Skedenj pri Podturnu se nahaja 0,5 km zahodno od vasi Podturni pri Dolenjskih toplicah v
vzhodnem pobočju Kočevskega roga. Registrirana je bila 30. 1. 19831 pod katastrsko številko
5675. Dolga je 28 m in globoka 4 m. Spada med freatične tipe votlin.
Jama je nudila zavetje skupini partizanov dolenjskega bataljona. Po napadu marca leta 1942
dolenjskega bataljona na postajo karabinjerjev v Žužemberku, se je pritisk okupatorja na
okoliško pokrajino močno okrepil. Dolenski bataljon se je razdelil na dve četi, ki sta se potem
vsaka po svoje premaknili v varnejše kraje. Pod vodstvom Ivana Piclja – Jona je 1. vod
Črtove čete, ki je dobila ime po njenem četovodji Francu Pirkoviču – Črtu, odšel proti Rogu.
Na podlagi poročil o močni italijanski prisotnosti na Rogu, so se v vodu odločili, da se
razidejo za deset do petnajst dni na svoje domove, orožje pa poskrijejo. Večina borcev je to
storila, v gozdu pa je ostala skupina fantov doma iz vasi Podturn. Čez tri dni se je tej skupini
pridružil Ivan Picelj in skupaj so se do 3. aprila skrivali na Riglju. Tega dne pa so se
premaknil v jamo Skedenc nad Podturnom. Tukaj so navezali stik z novo partizansko enoto,
ki se je zbirala na Rogu2.

6.4.2.5. JAMA VOJAK
Jama Vojak se nahaja 1 km severovzhodno od vasi Polom pri Hinjah vzhodno od Ribniške
Male gore. Dolga je 60 m in globoka 24 m. Je freatični tip votline. Registrirana je bila 17. 8.
19963 pod katastrsko številko 7030.
Zaradi vojnih ostankov v njej in dejstva, da je bila v vasi postojanka NOV, lahko sklepamo,
da je jama služila kot zavetišče pripadnikom OF in partizanom. Na to nas napeljuje tudi
dejstvo, da je bila vas nekajkrat bombardirana tako s strani Nemcev kot Zaveznikov, iz drugih
primerov pa vemo, da so jame v bližini naselji služile kot zaklonišča4.

6.4.2.6. ANZLJEVA – LAZARJEVA JAMA PRI RATJU
Jama se nahaja pri vasi Ratje, na južnem pobočju Lesenega hriba (467 m n. v.) v Suhi krajini.
Dolga je 50 in globoka 9 m. Jama je freatičnega oz. epifreatičnega tipa. Zelo veliko je razbitih
kapnikov, ker so po njih igrali domačini (»lepo zvenijo«). Vidmar Rudolf pa je večji kapnik
odnesel iz jame in ga na postavil vrt5. Jama je bila registrirana pod katastrsko številko 445.
Partizani se skrijejo vanjo v času Italijanske ofenzive. Italijani so jih obkolijo, vendar so se
partizani umaknilio po drugem izhodu – breznu, s pomočjo okleščenega cedrovega debla.
Pomagal in skrbel zanje je domačin iz Ratij Vidmar Rudolf6.
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6.4.2.7. PARTIZANSKO ZAVETIŠČE V KOTEH PRI GORNJEM GRIČEVJU
Partizansko zavetišče v Koteh pri Gornjem Gričevju v dolini Lešnice vzhodno od Novega
mesta je enostaven epifreatični rov dolg 18 m in globok 8. Jama je registrirana pod katastrsko
številko 3367. V njem so se skrivali partizani, ilegalci in aktivisti OF1. Okupatorjevi vojaki je
niso nikoli odkrili. O tem je pričal domačin, ki je živel v hiši, ki je od jame oddaljena le 120
m. Jamo je zaradi tega njen »najditelj« registriral pod imenom Partizansko zavetišče2.

6.4.2.8. SEBENJKOVA JAMA PRI RATJU
Sebenjkova jama se nahaja 1 km vzhodno od vasi Ratje v Suhi krajini, na nadmorski višini
457 m. Dolga je 26 m in globoka 7 m. Je tip freatične votline. Zaradi podorov stropa, ilovice
in sige dno ni ravno. Prvi registriran vhod se je zgodil 22. 10. 19753. Jama je registrirana pod
katastrsko številko 4330.
Med italijansko ofenzivo se je skrivalo v njej 8 partizanov 8 dni. Bližnji gospodar Lazar
Škufca jim je nosil hrano, vhod pa pokrival s skalo in listjem. Enkrat so ga skoraj izsledili
sovražniki. Ravno ko je končeval maskiranje vhoda v jamo, je zaslišal strele in pobegnil.
Okupatorjevi vojaki pa jame kljub temu niso našli4.

6.4.2.9. ŠTRAGULJČEVA JAMA NAD KOSTANJEVICO
Štraguljčeva (tudi Gorenčeva jama ali brezno pri Vodenicah) brezno na severnem pobočju
Gorjancev, 3,5 km jugozahodno od Kostanjevice na Krki, na nadmorski višini 275 m.
Registrirana je pod katastrsko številko 3265. Dolga je 40 m globoka pa 20 m. Ima značilnosti
stopničastega brezna in je vadozna votlina. Skozi njo teče majhen potok z ocenjenim
pretokom 0,5 l/s5.
V njej je sovražnik ujel dva partizana. Na to spominja plošča na kateri piše: »V tej jami so 2.
11. 1942 fašisti in belogardisti ujeli izdana partizana Franca Gorenca in Fani Bratkovič, ju
zverinsko mučili in pobili za zidom Šentjernejskega britofa.« 7

6.4.2.10. JAMA PRI RDEČI LUŽI
Jama pri rdeči luži je poševno, vadozno brezno, ki se nahaja 2 km južno od Baze 20, pri izviru
Rdeča Luža na Kočevskem rogu. Vhod se nahaja na nadmorski višini 690. Dolžina znaša 14
m, globina pa 12 m. Prvi vstop je bil registriran dne 10. 4. 1983, registrirana pa je bila pod
katastrsko številko 5330. Med vojno so jo pripadniki NOV uporabljali kot skrivališče8.

6.4.2.11. IHROVICA PRI RAKITNI
Ihrovnica se nahaja na zahodnem pobočju planote Rakitne, 0,5 km vzhodno od Brezovice pri
Borovnici. Je spodmol, širok 21 m in dolg 22 m ter visok 15 m. Nadaljuje se z 1,5 x 3 m
velikim rovom, ki pripelje na prosto. Dno je prekrito z s podornim kamenjem, peskom in
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zemljo. Jama ima dva vhoda. Večji je visok 10 m in širok 20 m in leži ob strugi hudournika5.
Je freatični tip votline, registriran pod katastrsko številko 512.
Načrt 13. Hirovnica

Vir: Jamski katastre Jamarske zveze Slovenije.
Jama je bila skrivališče za partizane, ki pa so bili izdani in ujeti. V spomin na te dogodke je v
Borovnici postavljena spominska plošča.

5
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6.4.2.12. JAMA FRLINKA
Brezno jama Frlinka je bila registrirana dne 17. 4. 1955 pod katastrsko številko 3635. in je po
značaju vadozna votlina. Vhod je dimenzij 2 m x 3 m1, brezno pa je dolgo 31 in globoko 27m.
Morda najbolj zabavna anekdota povezana z jamami in NOB sta zgodbi, ki mejita že na
legendi o jami Frlinki na novem Ljubnem pri Uršjih selah. V prvi zgodbi naj bi vanjo padel
partizan Iztok, vendar naj bi ga tovariši rešili. Ponesrečenec naj bi jo odnesel le z nekaj
praskami2. V drugi zgodbi nastopa kot nepazljiva žrtev jame domačin, katerega reši aktivist
Vojko.

6.4.2.13. BUNKER GROBELCE
Jama se nahaja tik ob vasi Stranje na južnem pobočju Bohorja. Ima značilnosti freatičnega
rova mer 17,4 m dolžine in 5,7 m globine. Vhod je velik 60 x 80 cm. Jama je slabo zasigana3.
Registrirana je bila pod katastrsko številko 8383. Med vojno je bila zaradi svoje priročnosti
(velika bližina vasi) uporabljena kot skrivališče za vaščane. Takrat je bil vhod v jamo
zaraščen4.

6.4.2.14. SKEDENC NA PLEŠKEM HRIBU
Brezno Skedenjc na Pleškem hribu se nahaja na vzhodnem robu Suhe krajine, 1 km severno
od vasi Hinje na vzhodnem pobočju Pleškega hriba. Dolgo je 14 m in globoko 7 m. Je tip
vadozne votline. Prvi registriran vhod je bil zabeležen 24. 5. 1966, jama pa je registrirana pod
katastrsko številko 2761. V njej so se skrivali Partizani5.

6.4.2.15. KATNIČ – SKEDENC
Kantič – Skedenc je jama pri Zagradcu, dolga 105 m in globoka 15 m. Prvi registriran vhod
vanjo je bil opravljen 25. 5. 1966. Med vojno so se v njej skrivali ljudje6.

6.4.2.16. PODTABORSKA JAMA
Podtaborska jama se nahaja pri vasi Podtabor pri Vidmu na Dobrepolju. Jama je dolga 49 m
in globoka 4 m in je freatični tip votline. Registrirana je bila 30. 9. 1927 pod katastrsko
številko 95. Vaščani so jo uporabljali kot zaklonišče. V njej so bila postavljena ležišča7.

6.4.2.18. GOZDNA ALI ŠIROKA JAMA
Jama se nahaja na severnem robnem delu Suhe krajine, 1,5 km južno od Drašče vasi, v
severnem pobočju Golega vrha (481 m n. v.). Dolga je 100 m in globoka 54 m in je freatična
1
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votlina. Registrirana je bila pod katastrsko številko 3125. V jamo so se skrili partizani med
italijansko hajko1.

6.4.2.19. SEVERJEVA JAMA
Jama se nahaja pri vasi Sela pri Hinjah v Suhi krajini. Dolga je 43 m in globoka 33 m in
vadozna votlina. Registrirana je bila pod katastrsko številko 449. V njej naj bi se skrivali
partizani, v jami pa so jamarji našli le italijansko bojno čelado iz obdobja druge svetovne
vojne2.

6.4.2.20. LOVRINOVA JAMA
Brezno Lovrinova jama se nahaja za hišo št. 37 v Visenjcu pri Novem mestu. Bila je
registrirana dne 3. 11. 1975 pod katastrsko številko 452. Dolga je 13, goloboka pa 14 metrov3
in je vadozna votlina.
Med vojno so se v njej skrivali vaščani po več dni hkrati. Navadno so se skrivali prek dneva,
ponoči pa so hodili po hrano ali jim je bila prinesena iz vasi4.

6.4.2.21. JAMA PRI VASI STRUGE
V bližini vasi je več jam, ki so jih domačini uporabljali kot zavetišča v času vojne5. Edvard
Kocbek v svojih spominih govori o zračnem napadu na vas Struge in umiku vaščanov v to
jamo. V okolici strug je več jam, zato je identifikacija jame, katero Kocbek omenja, težavna
in bi bilo potrebno poizvedovati na samem terenu.

6.4.2.22 ŠKRATOVA JAMA
Jama je poznana tudi kot jama pod Belo cerkvijo in se nahaja severno od Novega mesta pri
vasi Bela cerkev. Je spodmol, kvederc dolg 7 m. Je votlina freatičnega oz. epifreatičnega tipa.
Registrirana je bila 25. 10. 1987, pod katastrsko številko 5830. Jamo so uporabljali domačini
kot zavetišče med časom turških vpadov in med zadnjo vojno6.

6.4.2.23. JAMA NAD VESELOM
Jama se nahaja pri Žerovnici, nad izvirom potoka Žerovničica, tik pod cesto Grahovo –
Bločice. Dolga je 19 m in globoka 3 m. Je freatična votlina. Registrirana je bila leta 1956 pod
katastrsko številko 1407. Jama je sestavljena iz dveh prostorov, katera loči blok apnenca.
Prostor pri vhodu je slabše zasigan in po tleh prekrit z listjem.
Med vojno je služila kot skrivališče za domačine.
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6.4.2.24 JAMA V SREBOTNICI
Jama v Srebotnici na Dolenjskem je poševno stopničasto brezno dolžine 25 m in globine 15
m, vadoznega tipa. Registrirana je bila 23. 7. 1967 pod katastrsko številko 2922. Med vojno
so se noter skrivali domačini1.

6.4.2.25. CERKOVA JAMA PRI GORNJI BREZOVICI
Jama se nahaja v Logu pri Brezovici, približno 50 m v pobočju pod hišami vasi. Vanjo so se
skrivali domačini med roško ofenzivo.

6.4.3. JULIJSKA POKRAJINA
6.4.3.1. PARTIZANSKA JAMA PRI GRAČIŠČU
Jama se nahaja 0,5 km jugovzhodno od vasi vasi Gračišče v Slovenski Istri. Vhod se nahaja
pod 4 m visoko steno in je obrasel z gozdom. Jama je dolga 47 in globoka 7 m. Glavni rov je
usmerjen v smer severozahod – jugovzhod in se konča z breznom. Stene so delno zasigane.
Jama je ponornega značaja in je freatična votlina. V njej prebiva velika kolonija netopirjev.
Registrirana je bila leta 1975 pod katastrsko številko 47712.
Pomladi 1944 je bil eden izmed terencev – Koprčan »Rus« v okrožju Slovenska Istra ranjen.
V stiski zaradi nemške hajke so ga spravili v jamo pri Gračišču. V tem času mu je delal
družbo ranjenec nemške Uzbekistanske divizije, ki so ga zajeli partizani. Po 6 dneh sta bila
oba evakuirana v predmestje Trsta, kjer sta okrevala. Rus se je vrnil k svojem delu terenca,
Uzbekistanca pa so zaposlili kot pisatelja letakov v njegovem jeziku, s katerimi so spodbujali
Uzbekistance v nemški službi k dezertiranju3.

6.4.3.2. PONIKEVSKA DRAGA NA KRASU
Ponikevska draga se nahaja 150 m zahodno od vasi Ponikve na dnu velike vrtače. Registrirana
je bila dne 28. 4. 1960, pod katastrsko številko 972. Dolga je 362 m in globoka 114 m. Vanjo
so se skrili partizani med prvo nemško ofenzivo jeseni 1943 in si tako rešili življenje4.

6.4.3.3. JAMA GRAD PRI OSPU
Jama Grad, tudi Osapska jama, se nahaja 500 m vzhodno od vasi Osp v kraški steni. Dolga je
1607 m in globoka 54 m in je freatičnega tipa. Registrirana je bila pod katastrsko številko
1154. Jama je bila že iz časov srednjega veka uporabljena kot zavetišče vaščanov iz Ospa. O
tem priča kamnit zid pred vhodom v jamo. Vaščani so uporabljali le vhodni del jame5.
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6.4.4. GORENJSKA
6.4.4.1. PARTIZANSKA JAMA POD OKROGLEM PRI KRANJU
Partizanska jama se nahaja pod vrhom rečne terase Save pol kilometra severno od vasi
Okroglo pri Kranju. Jama je nastala v plasteh konglomerata. V bližini jame je še nekaj pečin
in manjših votlin. Vhod v jamo je s severa. Po 3 m dolgem, ozkem rovu pridemo v majhno
dvorano z večjo odprtino (4 x 1,4 m) v navpični steni terase, ki se dviga nad strugo Save.
Strop je ponekod v rovu delno zasigan. Jama je freatičnega tipa in se je razvila s kemičnim
preperevanjem konglomerata v starejših rečnih terasah. Registirana je bila pod katastrsko
številko 28786.
Načrt 14. Partizanska jama pod Okroglem

Vir: Jamski katastre Jamarske zveze Slovenije.
6
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Že med vojno so jamo uporabljali kot skrivališče dezerterji iz avstro – ogrske vojske (zeleni
kader). Med drugo svetovno vojno pa je postala skrivališče 13 partizanom Kokrške čete
potem, ko so se uspešno prebili iz nemškega obroča na Udin Borštu. S seboj so imeli dva
ranjenca, sekretarja SKOJ za Gorenjsko Staneta Žagarja ml. in Janeza Perka. V noči od 17. na
18. 4. 1942 so ranjenega Žagarja odnesli v Duplje k aktivistu Lojzetu Zupanu, sami pa so se
odpravili v jamo pri Okroglem. Naslednjo noč, ko so se pripravljali na nadaljevanje pohoda,
se je k njim v jamo na berglah privlekel Žagar, ki se je bil s svojim znancem Kernom iz
Dobrave dogovoril, da ga bodo zdravstveno oskrbovali v jami. Ker sam Žagar ni mogel iz
jame, je Kernu pokazal vhod v jamo. Nihče pa ni vedel, da je bil Kern enkrat prej že ujet na
Dolenjskem s strani Italijanov, ki so ga predali Nemcem, ker je bil po rodu iz nemškega
okupacijskega ozemlja. Nemci so ga mučili in nazadnje pridobili za vohunsko delo. 21. 4.
1942 so Nemci obkolili jamo in pozvali partizane k predaji in jim obljubljali prostost. Ker
partizani niso nasedli nemškim obljubam in se niso predali, so začeli Nemci jamo
obstreljevati. Pri tem so uporabljali tudi topove, ki so jih postavili na nasprotnem bregu Save.
V jamo so metali tudi mine in svežnje goreče slame. Naslednji dan so Nemci pripeljali
minerce in začeli jamo razstreljevati. Borci v jami pa se niso predali, kljub temu, da so imeli
že dva mrtva. Namesto tega so vzklikali narodnoosvobodilna in komunistična gesla ter celo
zapeli internacionalo. Ujeti partizani so se, raje kot da bi padli živi v roke okupatorja odločili
za skupinski samomor. Vendar se je le šestim uspelo ustreliti, med tem ko je pet omamil
strupen plin, ki so ga Nemci po ceveh pričeli spuščati v jamo. Njihova nezavestna telesa so ob
nadaljnjih eksplozijah zasule skale in kamenje. Po končanem boju so Nemci privlekli na
površje trupla mrtvih in telesa omamljenih partizanov. Nezavestne partizane so odpeljali v
begunjske zapore. Tam se eden izmed peterice ni več zbudil iz nezavesti, ostale tri pa so
ustrelili po tem ko so si opomogli, le mlademu Stanku Mlakarju so življenje ohranili. Hoteli
so ga namreč pridobiti za sodelovanje z nemško obveščevalno službo, ki je še vedno lovila
preživele borce Kokrške čete. Mlakar je pristal na ponudbo in Nemci so ga spustili. Ko se je
vrnil v četo, je o vsem poročal tovarišem. Čez pol leta, ko so ga hoteli Nemci ponovno ujeti,
se je ustrelil sam1.
Novica o izdajstvu partizanov v jami pri Okroglem se je hitro razširila med partizani. Začel se
je lov na Kerna, ki je bil nazadnje ujet. Po kratkem zasliševanju, ki ga je vodil Vinko Hafner,
je Kern priznal svoj zločin, bil obsojen na smrt in likvidiran2.
Zgodba o junaški smrti trinajsterice v Partizanski jami pri Okroglem je bila ovekovečena s
spominsko ploščo postavljeno ob vhodu v jamo, ki so jo odkrili 22. 4. 19553.

6.4.4.2. JAMA PRI BABJEM ZOBU
Jama se nahaja pod zahodnim skalnatim robom Jelovice, 250 m južno od Babjega zoba (1128
m n. v.). Dolga je 359 m in globoka 50 m4 in freatičnega tipa. Registrirana je bila pod
katastrsko številko 129. Vanjo se je pozno jeseni leta 1943 skrilo 15 ali 17 partizanov 31.
divizije, med tem ko je izvajalo povelje naj se s Pokljuke prek Jelovice prebijejo na
Primorsko, kjer naj bi zbirali orožje. Med pripravami za prečkanje Save Bohinjke pri
Bohinjski beli, je skupina partizanov naletela na močne nemške enote, ki so se pripravljale na
1
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operacije v okviru velike nemške ofenzive, s katero je hotel okupator zavarovati prometne
poti in strateške točke na vsem slovenskem območju, posebno južno od Nemško Italijanske
meje iz pomladi 1941. V stiski je skupini pomagal domačin, mežnar iz Bohinjske bele.
Pokazal jim je manjšo od obeh jam, kamor so se tudi zatekli. Kljub strahu pred izdajo je
skupina vztrajala tri dni, dokler se niso Nemci premaknili dalje1.

6.4.4.3. KAČJA JAMA
Jama se nahaja na zahodnem pobočju Uden boršta pri spodnjih Dupljah. Dolga je 13 m in
globoka 6 m in je freatična votlina. Registrirana je bila leta 1996 pod katastrsko številko 6950.
V njej so partizani prevetrili nemško hajko2.

6.4.5. ŠTAJERSKA
6.4.5.1. KORBERJEVA JAMA
Korberjeva jama pri Lukovcu pri Litiji, se nahaja na nadmorski višini 375 m ob vznožju hriba
Reber. Dolga je 43,5 m in je lep primer freatične oz. epifreatične votline.
Med vojno je bila skrivališče za domačine in simpatizerje OF. Da so se v jamo večkrat
zatekali pričajo ostanki dveh klopi, ki se nahajajo v edini jamski dvorani. V jami se nahajajo
tudi zarjaveli ostanki kmečkega orodja, ki so ga »skrivači« verjetno pustili za seboj3.

6.4.7. KOROŠKA
6.4.7.1. MACESNOVA ZIJALKA
V njej so se ljudje skrivali pred Nemci. V njej je mesec dni bivala partizanska mati z
dojenčkom4. Jame nisem mogel identificirati.

1
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6.5. DIVERZANTSKA AKCIJA V POSTOJNSKI JAMI
Najbolj poznana in razširjena asociacija na besedno zvezo jame in NOB je vsekakor
diverzantska akcija, ki so jo minerci 31. divizij NOV izvedli v noči med 22. in 23. 4. 1944, ko
so zažgali nemške zaloge letalskega bencina v Postojnski jami.
Operacijo je izvedla sabotersko – minerska skupina Vojvkove (16.) brigade NOV pod
vodstvom Poljaka Tadeka Sadewskega –Toma namestnika brigadnega , ki je imel za uspeh
akcije tudi največje zasluge. Zato je prav, da se malce ustavimo pri razburljivi zgodbi tega
Poljaka. Tadek se je ob Nemške napadu na Poljsko prostovoljno javil v poljsko vojsko in se
po porazu lete umaknil v Rusijo. Od tam je preko Češke prišel v Francijo, kjer pa so ga Nemci
obtožili vohunstva in zaprli. Po uspešnem pobegu je prišel na Koroško, kjer se je povezali z
partizani in se jim kmalu pridružil in kasneje pristal v Vojkovi brigadi1.
Tadek je bil za vodjo akcije izbran zaradi svojega poguma in izkušenj, saj je pred tem že
sodeloval pri miniranju črpalk v idrijskem rudniku. V svojih spominih, ki so bili objavljeni v
1. majskem Partizanskem dnevniku leta 1944, je akcijo opisal takole: »Okoli osme ure zvečer
smo krenili proti Postojni in okrog polnoči po čudovitih stezah in poteh prispeli do stranskega
vhoda v bencinsko skladišče. Deset tovarišev sem postavil v zasedo in na stražo, osem pa nas
je odšlo na delo. S seboj smo imeli vse priprave, da bi čimbolj uspešno odprli vrata in vsi smo
hodili bosi, da nas ne bi stražarji zavohali in alarmirali ostalih. Toda vse naše prizadevanje je
bilo zaman in nazadnje smo morali s krampi razbiti vrata. Pri drugih se je ponovilo isto.
Potem pa smo prišli do največje zapreke, do debelega zida. Po tihem se ni dalo, pa smo razbili
še tega. Vstopili smo v ogromno skladišče, kjer je bilo dvajset vagonov becina. Stražar nas še
ni začutil in si je pred vrati požvižgaval ljubavno melodijo.
˝Tovariši, na delo. Minerci miniranje, ostali pa bomo navrtali sode.˝
V začetku je šlo skoro neslišno. Že navrtan prvi sod. Toda takoj sem uvidel, da tako ne
pridemo nikamor in da se do jutra ne bo nateklo dovolj bencina po tleh, da bi potem zažgali.
Kot da nas se nas je polotila nekakšna besnost, smo pričeli razbijati sode in dragocena
tekočina se je razlivala po tleh. Tedaj pa so se odprla vrata in dva rafala iz brzostrelke ter
ročna bomba so nas prekinili tik pred ciljem. Kaj sedaj? Ali hitro naprej iz jame ali v
skrivališče in tvegati, da se ujamemo v past?
˝Tovariši, nazaj! ˝
Skočili smo nazaj, bencina je bilo že do kolen, in zažgali. Vse skladišče se je na mah
razsvetlilo, vrata so se drugič odprla.
Nazaj nisem več gledal, kajti če bi ostal še nekaj trenutkov, bi bilo po meni. Ko smo prišli na
varno, so nam veliki ognjeni zublji in močne detonacije oznanjevale popoln uspeh naše akcije.
Škoda je bila milijonska!«
Na podlagi priložene originalne skice iz leta 1944 lahko vidimo, da so se diverzanti spustili v
jamo skozi skriti vhod v gozdu na dnu udornice z imenom Črna jama. Prišli so v črno jamo in
nadaljevali vse do koncertne dvorane, kjer so bili vagoni s sodi letalskega goriva.

1

Janko Petelin, Med Triglavom in Trstom: Zgodovina XXXI. Divizije NOV in POJ, 2., izd., Ljubljana 1964, str
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Načrt 15. Pot diverzantov v Postojnsko jamo

Vir: (Petelin, 1964, str 218).
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7. VPLIV JAM NA NOB
Iz primerov naštetih v prejšnjih poglavjih lahko vidimo, da so bile jame v času NOB
uporabljene na veliko različnih načinov. Včasih je določeno uporabo narekovala sama oblika
jame, včasih pa so se morali pripadniki OF pošteno potruditi, da so jamo preoblikovali toliko,
da je lahko služila njihovim namenom. Pri vsem tem se postavi vprašanje, ali so imele jame,
kot del fizične geografije, vpliv na potek zgodovine NOB in če so ga imele, kakšen je bil?
Ugotavljanje morebitnega vpliva jam na NOB, se bom lotil z analizo posameznih funkcij jam,
kot so bile te že predstavljene. Začel bom z partizansko saniteto in njeno povezanostjo z
jamami. Na podlagi seznama bolnic in sanitetnih postaj, ki jih je naredil Mikuž v svojem
pregledu partizanske sanitete in zajema skoraj vse bolnice in sanitetne postaje, ki so delovale
med vojno, bomo lahko ocenili, kolikšen delež partizanskih bolnic je med svojim delovanjem
uporabljal jame. Vseh bolnic naj bi bilo čez celo vojno okoli 111. Pri tem moramo upoštevati
dejstvo, da vse bolnice niso delovale v istem obdobju. Nekatere so bile opuščene, druge
uničene, tretje pa so zaradi varnosti večkrat selile svojo lokacijo in menjale svoje ime.
Na podlagi moje raziskave sem za 15 bolnic ugotovil, da so pri svojem delu uporabljaje jame.
Žal se moram pri nekaterih teh primerov zanašati na točnost (včasih dvomljivo) pisnih virov,
saj nisem uspel najti vseh jam, ki bi ustrezale opisu najdenemu v literaturi. Potrebno je tudi
upoštevati, da je končno število vseh bolnic le ocena resničnega stanja, saj, kakor tudi sam
Mikuž priznava, »povsem upravičeno nastaja vprašanje, ali bodo naštete in opisane vse naše
partizanske bolnišnice.«1
Pri analizi posameznih primerov ugotovimo, da je bila v šestih primerih jama nadomestilo za
bolniški objekt, saj so v njej ostali ranjenci vsaj en mesec. V šestih primerih je bila jama
urejena kot skrito skladišče sanitetnega materiala ali bunker za ranjence v primeru sovražnega
napada. V enem primeru je jama odigrala vlogo vodnega izvira, v drugem pa greznice.
Jame Bolnice v tej statistiki nisem upošteval, saj ne vem kateri bolnici (če sploh kateri) je
pripadala. Ime je jama dobila po partizanski bolnici Zg. Hrastnik, ki je bila v bližini vendar se
je to zgodilo šele po vojni, ob registraciji jame. Zanesljivost pripovedovanja domačinov o
uporabi jame s strani osebja bolnice je potrebna previdnost, saj je verjetnost, da so vedeli za
aktivnosti bolnice, glede na izredno visoko stopnjo konspiracije v partizanski saniteti, zelo
majhna. Domačini namreč v večini primerov niso poznali natančnih lokacij partizanskih
sanitetnih objektov. Možno je, da so partizani nalašč širili govorice o bolnici v tej jami, da bi
tako morebitne vohune in narodove izdajalce spravili na krivo sled. Ena od možnosti kako je
jama dobila ime je tudi, da so v jami vedrili ranjeni partizani in so zato zvedeli domačini in iz
tega sklepali da gre za jamsko bolnico.
Omenil bom še jamsko lekarno mag. Priverška. Nikjer drugje nisem našel omembe o lekarni,
ki bi delovala v jami, tako da sem mnenja, da so bile lekarne, ki bi delovale v jamah, redkost.
Delež bolnic, ki so pri svojem delovanju uporabljale jame po mojih izračunih znaša 13 %. Gre
le za grobo oceno, vendar nam vseeno daje občutek za to, kakšno je bilo razmerje med
partizansko saniteto in jamami.
Glede partizanskih tehnik in tiskarn je stvar veliko bolj zapletena. Pri raziskavi sem našel 7
ciklostilnih tehnik, ki so nekaj časa delovale v jami in eno tiskarno, ki je pri svojem delovanju
jamo uporabljala.
1
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Izračunavanju deleža tehnik, ki so jame uporabljale, sem se odpovedal, zaradi velikega števila
tehnik. Samo Ljubljana je med vojno imela 55 ilegalnih tehnik, težnja vodstva KPS in IOOF
pa je bila, da bi v vsakem rajonu in okrožju delovala vsaj ena ciklostilna tehnika. Svoje
tehnike so imele tudi nekatere bojne enote. Eden izmed razlogov za tako razširjenost tehnik je
gotovo majhna velikost ciklostilnega stroja in možnost ročnega pogona. Vse to je razlog, da
delo in lokacija marsikatere tehnike nista bili nikoli podrobneje raziskani ali dokumentirani.
Drugače je s partizanskimi tiskarnami. Šlo je namreč za večje komplekse, ki so uporabljali
tiskalne stroje težke več ton in jih poganjali z električno energijo. Zaradi tega in zaradi
masovnega tiskanja, so v bližini ilegalnih tiskarn nastale prave male vasi objektov namenjenih
dopolnilnim dejavnostim (stavnice, strojnice, bivalni prostori za osebje, itd,…). V času vojne
so na Slovenskem delovale štiri take tiskarne, dve na območju 7. in dve 9. korpusa. Od tega je
ena pri svojem obratovanju uporabljala jamo.
Pri raziskavi sem odkril vsaj 14 jam, ki naj bi služile kot skladišča ali bunker za potrebe NOV.
V resnici je kot skladišče ali bunker služilo še več jam, vendar za teh 14 velja, da je bila
glavna in v večini primerov tudi edina funkcija jame, služiti kot skladišče vojnega materiala.
Pet jam se nahaja na območju Kočevskega roga in so služile kot skladišča in bunkerji
osrednjih partizanih delavnic in ustanov. V eni so domačini hranili živila, v ostalih štirih pa so
lokalne partizanske enote ali aktivisti hranili bojni material. Vsakršna primerjava z številom
jamskih in ostalih skladišč je izjemno težka, ker se je za veliko lokalnimi skladišči izgubila
sled zaradi pomanjkanja zapisov in smrti prič. To pa pomeni, da je bilo jam uporabljenih kot
skladišča, gotovo še več.
V javnosti se včasih pojavi teza, da so bile jame tako kot velikokrat prej v preteklosti, tudi v
času vojne, primerno skrivališče za partizane in druge člane OF. Toda iz literature in
pričevanja posameznikov je očitno, da so se partizani skrivali v jame le v najtežjih
okoliščinah, saj so se lahko jame kaj hitro iz zavetišča spremenile v past, posebno v primeru
če so imele samo en izhod, in so tudi drugače imele majhno taktično vrednost. Kljub temu
lahko z gotovostjo trdimo, da so jame velikokrat nudile zavetje partizanom toda redko za več
kot en teden. Ta svojevrstni dualizem, kjer so se partizani bali jam, pa so se vendarle vanje
zatekali odmeva tudi v slovenski prozi in filmu. Pri tej problematiki se je potrebno zavedati,
da niso bile vse jame enako primerne za skrivanje.
Glede primernosti jam za skrivanje med vojno, bi lahko vse jame na območju Slovenije
razvrstili v štiri skupine.
1. V prvo lahko štejemo, predvsem večje – turistične jame, ki so bile dobro poznane širši
javnosti. Nekatere od njih so beležile turistični obisk še med vojno, predvsem do
kapitulacije Italije.
2. V drugo skupino spadajo manjše jame, ki so bile širši javnosti neznane (mnoge so bile
neznane tudi tedanjim jamarjem), so pa bile poznane med vaščani bližnjih vasi, kar bi
lahko predstavilo problem, saj se je povečala verjetnost izdajstva. Po drugi strani pa je
prav poznavanje jam s strani domačinov večkrat rešilo manjše skupine partizanov, ko
so se znašli sredi najhujše okupatorjeve ofenzive.
3. V tretjo skupino spadajo jame, ki jih tedaj še niso odkrili. Posebno še za marsikatero
brezno je bil tedaj problem, da je imelo zasut vhod in se je odprlo šele veliko po vojni.
Res pa je, da so partizani nekaj takih nepoznanih jam sami odkrili in tudi uporabili.
4. V četrto skupino jam spadajo jame, ki so bile odkrite v času NOV s strani pripadnikov
OF in so zanje vedeli le redki.
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Med zgoraj naštetimi skupinami jam, glede na primernost za njihovo uporabo s strani OF,
namenoma nisem omenil jam, ki so bile že pred drugo svetovno vojno vnesene v jamski
kataster tedanjega Ljubljanskega jamarskega društva. Razlog za to, je dejstvo, da je jamski
kataster tekom celotne okupacije ostal skrit med knjigami Narodno univerzitetne knjižice v
Ljubljani, kamor ga je spravil dr. Hadži. S tem je okupatorju odvzel pregled nad
speleološkimi objekti v tedanji Dravski banovini in s tem posredno rešil številna slovenska
življenja.
Po vsem povedanem lahko preverimo veljavnost začetnih hipotez, ki so bile postavljene na
začetku. Na trditev, da so jamski objekti na slovenskem pomembno vplivali na delovanje OF,
lahko odgovorimo pritrdilno. Težaven kraški relief na slovenskem je pomenil veliko pomoč
pripadnikom OF pri njihovemu boju z okupatorjem. Jame kot sestavni del tipičnega
razgibanega, kraškega reliefa so, kakor je razvidno iz naloge prispevale svoj delež v boju za
svobodo.
Glede druge hipoteze je razvidno iz navedenih dokazov v nalogi, da so bile za partizane
najbolj uporabne manj poznane, manjše jame, ki se pojavljajo po celotnem slovenskem
ozemlju. Večji jamski objekti na ponornem kontaktnem krasu so bili predobro poznani in so
bili dejansko uporabljeni s strani okupatorja.
Tretjo hipotezo moramo zavrniti. Čeprav je bilo osrednje osvobojeno ozemlje v Beli krajini še
spomladi 1945 tarča okupatorjeve ofenzive, kar je od Narodnoosvobodilnega gibanja terjalo
vse do končne osvoboditve veliko previdnost, se je do takrat aktivnost OF toliko razmahnila,
da ji jame kot objekti delovanja niso več zadostovali in je zato iskala druge – manj skrite
rešitve. Čeprav torej ni prišlo do porasti uporabe jamskih objektov, primerljive s porastom
dejavnosti OF, pa se je uporaba jam na potrebe NOB nadaljevala vse do osvoboditve.
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8. ZAKLJUČEK
Večina jam, ki so bile uporabljane daljše obdobje tekom vojne, so bile tako ali drugače
povezane s stalnimi oz. nepremičnimi objekti in dejavnostmi OF. Iz vsega povedanega
postane razumljivo zakaj je največji delež takih objektov in aktivnosti, pripadal partizanski
saniteti. Partizanski ranjenci, ki so okrevali v bolnicah, so bili večinoma težki ranjenci in so se
le s težavo premikali. Zanje, odprt prostor, kjer je zdrav borec lahko pobegnil pred
nasprotnikom, ni imel nobene vrednosti. Namesto tega so bile skrite jame dovolj primeren
kraj za okrevanje daleč od nevarnosti. Po ukazu uprave SCVPB je bilo to celo nujno, saj so
morale vse bolnice na Rogu urediti vsaka svoje skrite bunkerje pod zemljo, ali v jamah7. Zato
ne preseneča, da je bilo veliko jam urejenih kot bunkerji, kamor bi se zatekli ranjenci v
primeru sovražnega vdora na območje bolnice. Pogosto so take bunkerje opremili z zalogami
in jih začeli uporabljati kot skrita skladišča. Taka skladišča so bila lahko tudi več ur hoda
oddaljena od lokacije baze.
Z razmahom NOB in ustanovitvijo stalnih baz osrednjih organov na Kočevskem Rogu so
podobno preobrazbo doživele jame v njihovi bližini. Nasploh je bila uporaba jam kot
skladišče tretja najbolj razširjena oblika uporabe jame, takoj za uporabo kot bunker in
zavetišče.
Karta 3. Objekti NOB na Kočevskem Rogu

Vir: Jarc, 1977

7

Ferenc, Bolnišnica Jelendol, str. 14
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Slabi delovni pogoji v jamskem okolju, kjer je večina strojev v okviru partizanskih delavnic in
tehnik imela težave z obratovanjem, so bili razlog, zakaj ni prišlo do saniteti primerljive
uporabe jam tudi pri delavnicah, tehnikah in bazah. Nekatere delavnice, predvsem tiste na
Kočevskem Rogu so sicer skladiščile blago v jame, vendar je bilo tega malo tudi zato, ker je
bilo v NOV zelo malo bojnega materiala, ki bi ga lahko skladiščili. Večino stvari so borci
sproti porabili. Pri tehnikah pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da jih je bilo izjemno
veliko in enostavno ni bilo na voljo toliko jam, v katerih bi lahko vse delovale. Poleg tega so
tehnike postavljali v bližini naselij, kjer jam ali ni bilo, ali pa so jih domačini poznali. Vse to
seveda ni veljalo za tiskarne postavljene na bolj odročnih krajih. Toda njihovo število je zelo
majhno, tako da je nemogoče odkriti kakršen vzorec, ki bi govoril v prid temu, da je bilo
zaželeno imeti tehniko skrito v jami. Enako bi lahko rekli tudi za baze, kjer so delovali
politični, kulturni in vojaški organi OF.
Jame v času NOB niso predstavljale ključnega dejavnika, na podlagi katerega bi bile delane
strateške odločitve. Različne skupine in enote OF so jih sicer s pridom uporabljale, vendar ni
bilo nikakršnega načrtnega iskanja skritih jam. Prisotnost ali odsotnost jame, primerne za
uporabo, ni vplivala na medvojne dogodke. Izdaje, ki so se zgodile, bi se lahko zgodile tudi,
če se partizani in aktivisti ne bi skrivali v jamah, ampak drugje. Skrita skladišča bi bila
postavljena tudi, če ne bi bilo nobene primerne jame v bližini in marsikateri borec bi si našel
drugo skrivališče, če ne bi bilo pri roki jame. Edini primer, kjer lahko z veliko mero gotovosti
trdimo, da je imel obstoj in uporaba jame odločilen vpliv na potek dogodkov med NOB je
primer Partizanske jame pri Drenovem griču. Sam Janez Rozman je dejal, da je bilo to edino
zavetje, ki so ga imeli na voljo terenci, kurirji in aktivisti na ožjem območju Polhograjskega
hribovja. Če jame ne bi bilo, ali pa bi bila izdana, bi celotno propagandno – politično in
kurirsko delo na tem območju zastalo zaradi velike koncentracije Nemcev in Domobrancev.
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9. SUMMARY
The majority of caves used of longer periods during the war, were in one way or another
linked with permanent objects and Liberation Front activities. It is clear form this, that the
majority of protracted cave use, was linked to partisan medical support. Partisan wounded and
sick that were recovering in field hospitals, were usually immobile because of heavy wounds.
For them open space, where healthy fighters could maneuver freely, had no value at all.
Instead the hidden carst caves were good enough a sanctuary to recover safely. Thanks to the
order relished by the command of the Slovenian Central Military Partisan Hospitals, the use
of caves as bunkers and save houses for patients was encouraged, so every hospital in the Rog
region had to have a secret bunker under earth or in a cave8. This is why a lot of caves became
equipped to sustain hidden wounded Partisans. In many cases provisions were stored in those
caves and after some time, the cave became something of a storehouse for the hospital. This
kind of stores could be located several hours away from the hospital itself.
With the development and rise of the National Liberation Struggle and the establishment of
permanent bases of the central organs of the liberation movement on the Kočevski Rog, a
change in the use of caves of that region was detected. The use of caves as magazines started
to increase and soon it became the third most spread use.
Bad working conditions in the caves, where the majority of machines used by the Partisan
artisans and printing masters, had difficulties to operate, were the main reason why, there was
not a use of caves as workshops on a scale similar to the use of caves as medical support
objects. There were some workshop on the Kočevski Rog, that used caves as store houses, but
because of small quantities of military supplies to be stored in the first place, the use was not
extensive. Most of the resources was used on the spot by the Partisans. Another important
thing to consider in the fact that in later stages of the war, there just weren’t enough caves to
accommodate all the small printing works that were set up by the resistance. Further more, the
printing works were usually located near inhabited places where the circulation of propaganda
material was easier to be archived, but were location of caves were widely known. This did
not apply to the great printing works situated in the most remote locations. But their number
was small, so it is impossible to discover a pattern concerning them and the caves. We could
say the same of the bases were, political, cultural and military headquarters of the Liberation
Front were logged.
Carst caves during the National Liberation Struggle were not the main factor on which a
Partisan strategy was based. Different groups used the caves widely, but there never was a
planned search for hidden caves. The presence or absence of caves did not influence the
course of the conflict. Betrayals that happened would happen even without caves. Secret store
houses would still be established and may a fighter would still find a hide place even with no
cave nearby. The only example where we can without doubt identify as an example of great
importance of caves for the Liberation Struggle is the case of the Partisan cave near Drenov
grič. The last survival of the team of activist that used the cave as a safe house Janez Rozman
admitted that whithout the presence of this cave the Liberation Struggle in the region of
Polhograsko could not work at all.

8

Ferenc, Bolnišnica Jelendol, str. 14
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