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Izvleček
Partizanski objekti v Kočevskem Rogu od povojnega časa do danes in njihov potencial za
obogatitev turistične ponudbe regije
Diplomska naloga osvetljuje dogajanje povezano s partizanskimi objekti v Kočevskem Rogu
in ga umešča v zgodovinski in geografski okvir Kočevskega Roga. Objekti so namreč igrali
pomembno vlogo v Narodnoosvobodilnem boju in posledično slovenski zgodovini. Nudili so
zdravstveno oskrbo, tako osnovno kot tudi bolj zahtevne operativne posege, bili so dom možem
in ženam, ki so vodili narodnoosvobodilni boj, med drugim se je tukaj v času druge svetovne
vojne rodilo tudi nekaj otrok. V partizanskih objektih na Kočevskem Rogu se je v vojnem času
izvajalo tudi tiskanje in uredništvo časopisov Ljudska Pravica, Naša vojska, Slovenski
poročevalec, letakov, plakatov, formularjev in tabel. Pa tudi spremljanje tujih radijskih postaj
in vzdrževanje radijskih zvez z ostalimi bazami. V objektih so se nahajali tudi znanstveni
inštitut, partizanske delavnice in elektrarna. Do danes so se od teh objektov ohranili samo Baza
20 in bolnišnici Jelendol in Zgornji Hrastnik, kar skupaj predstavlja 44 barak. Diplomska naloga
prinaša pregled današnjega stanja teh objektov, njihovega vzdrževanja, upravljanja in odprtosti
za javnost. Naloga pa podaja tudi oceno in možnosti povečanja turističnega potenciala. Naloga
temelji na pregledu obstoječe literature, ogleda objektov na terenu ter ustnih virov.
Ključne besede: narodnoosvobodilni boj, Kočevski Rog, Baza 20, druga svetovna vojna,
turizem, vzdrževanje
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Abstract
Partisan facilities in Kočevski Rog from the post-war era to the present day and their potential
for enriching tourism in the region
Thesis tries to sheds light on the events related to partisan facilities in Kočevski Rog and place
them in historical and geographical context of Kočevski Rog. Facilities have played an
important role in the National liberation struggle and consequently in Slovenian history. They
provided medical care, both basic and more advance surgical procedures and were home to men
and women who led the national liberation struggle, among other things, some children were
born here during the Second World War. During the war, the partisan facilities in Kočevski Rog
also printed and edited newspapers Ljudska Pravica, Naša vojska, Slovenski poročevalec,
leaflets, posters, forms and tables. As well as monitoring foreign radio stations and maintaining
radio links with allies. The facilities housed a scientific institute, partisan workshops and a
power plant. The thesis also provides an overview of the current condition of facilities, their
maintenance, management and openness to the public. Only Baza 20 and hospitals Jelendol and
Zgornji Hrastnik have survived to this day, they together represent 44 buildings. Thesis
provides an overview of the current condition of these facilities, their maintenance,
management and openness to the public. It also provides an assessment and possibilities of
increasing tourist potential. The thesis is based on a review of existing literature, a tour of
facilities in the field and oral sources.
Key words: National liberation movement, Kočevski Rog, Baza 20, World War II, tourism,
maintenance
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Uvod
Kočevski Rog je kraška planota, ki je bila od 14. stoletja naseljena z nemškimi priseljenci, ki
jih imenujemo Kočevarji. Območje je bilo redko poseljeno in močno gozdnato. Kočevarji so v
njem živeli samozadostno in tvorili nemško govoreči jezikovni otok. Po razpadu kraljevine
Jugoslavije in razdelitvi slovenskega ozemlja med okupatorje, je bil Kočevski Rog priključen
Italiji. Zato je bila velika večina Kočevarjev preseljenih, Kočevski Rog pa je ostal prazen. S
tem so se vzpostavili ugodni pogoji za organizacijo partizanskih sil na tem področju.
Partizanske sile so na tem področju ustanovile več postojank, ki so se glede na potrebo razvile
v namenske komplekse. Tako so bile ustanovljene bolnice, lekarne, šole, tiskarne, delavnice,
kuhinje, žage, elektrarne … S temi objekti je področje Kočevskega Roga postalo zibelka novo
nastajajoče države.
Objekte v Kočevskem Rogu bo obravnavala tudi pričujoča diplomska naloga. V ospredju bodo
predvsem Baza 20 in bolnišnici Jelendol ter Gornji Hrastnik, od katerih se je ohranilo 44 barak.
Objekti so imeli po drugi svetovni vojni mnogo različnih skrbnikov, ki so pustili svoj pečat na
njih, danes pa spadajo pod okrilje Dolenjskega muzeja. Glavno raziskovalno vprašanje
diplomske naloge bo dogajanje povezano z objekti, ki bo umeščeno v zgodovinski in geografski
okvir Kočevskega Roga. Predstavljeno pa bo tudi njihovo današnje stanje – upravljanje,
vzdrževanje in dostopnost za javnost. Naloga pa podaja tudi oceno in možnost povečanja
turističnega potenciala.
Na zastavljena raziskovalna vprašanja bo odgovorjeno s kombinacijo različnih metod in virov.
Eden izmed uporabljenih pristopov bo vseboval pregled in uporabo obstoječe literature in
spletnih virov. Temeljni deli, na kateri se naloga opira, sta predvsem knjiga S puško in knjigo,
ki jo je napisal Božo Repe, in knjiga Baza 20 in bolnišnici Jelendol ter Zgornji Hrastnik, ki jo
je napisal Matija Ferenc. Pomemben del raziskave pa bo predstavljalo tudi terensko delo – obisk
in fotografiranje objektov – in zbiranje ustnih virov. Izveden bo namreč intervju z Jožetom
Sajetom, ki že od leta 1994 deluje na Bazi 20 kot receptor in vodič, zadolžen pa je tudi za
vzdrževanje objektov. Prav tako bom izvedel intervju z Jovom Grobovškom, upokojenim
konservatorjem, arhitektom, fotografom, oblikovalcem, ki je bil v svoji karieri med drugim
direktor Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, direktor Javnega zavoda
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, predsednik slovenskega nacionalnega
komiteja ICOMOS in se je v svoji poklicni karieri večkrat srečeval z Bazo 20.
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1. Geografija Kočevskega Roga
Kočevski Rog je kraška planota, ki se nahaja v Dinarski Sloveniji. Območje Kočevskega Roga
meri več kot petsto kvadratnih kilometrov. Planota se nahaja med Suho krajino, Novomeško
kotlino, Belo krajino in Kočevsko-Ribniškim poljem. Na območju prevladujejo apnenčeve
kamnine.1 Na Kočevskem pokrivajo gozdovi kar 91 % vseh površin, zato je ta pokrajina najbolj
gozdnata na Slovenskem.2 Dominantna drevesna združba v Kočevskem Rogu je jelovo-bukov
gozd. Tu so najpomembnejše drevesne vrste jelka, bukev, smreka, javor, lipa, brest, divja češnja
in jesen. V Kočevskem Rogu so se ohranili trije pragozdovi. Prav tako tukaj še živijo tri največje
evropske zveri in sicer medved, volk in ris. Zaradi mešanja alpskih, sredozemskih in celinskih
zračnih tokov je podnebje hladno in vlažno.3 Prevladuje gorsko podnebje s celinskimi vplivi. V
Kočevskem Rogu ni tekočih voda, ker odtekajo pod zemljo proti kraškim izvirom na obrobju
planote.4 Kočevski Rog je redko poseljen, tradicionalne gospodarske dejavnosti so gozdarstvo
in kmetijstvo. Razvit je tudi lov in (lovski) turizem. Kočevski Rog je eno izmed zadnjih območij
kvalitetno ohranjene narave v Sloveniji in Srednji Evropi.5

2. Zgodovina Kočevskega Roga
2.1. Kočevski Rog pred drugo svetovno vojno
Začetki poseljevanja Kočevskega Roga segajo v 14. stoletje, ko so območje naselili nemški
kolonisti, ki jih imenujemo kočevski Nemci.6 Kolonisti naj bi na območje prišli leta 1325. V
začetku so se naseljevali na vzhodni rob pragozda s centrom v Črmošnjicah. Naseljevali pa so
se tudi na zahodni del okrog Gotenice. Za območje je bilo značilno samozadostno kmetijstvo,
gozdarstvo in pridelovanje mošta, na jugovzhodu pa je bila gojena tudi vinska trta.7
Okrog leta 1363 naj bi bilo Kočevarjev okoli 2500, do leta 1398 pa je njihovo število naraslo
na 3500. Število Kočevarjev je raslo do leta 1880, ko jih je bilo 18936. Po tem pa je njihovo
število začelo upadati, predvsem zaradi preseljevanja v Ameriko in vojn.8
1

Kozinc, Željko. Moje najljubše poti: Lep dan kliče – 10 let. Ljubljana: Modrijan založba, 2010, 27; Saje, Jože.
Kočevski Rog med drugo svetovno vojno in danes. Novo mesto: Littera Pieta, 2013, 13.
2
Dobrodošli v objemu dreves. https://www.kocevsko.com/sl/kocevsko/pragozd-in-gozdovi/ (Dostop: 23. 4.
2020).
3
Saje, Kočevski Rog med drugo svetovno vojno in danes, 13.
4
Kozinc, Moje najljubše poti: Lep dan kliče – 10 let, 27.
5
Saje, Kočevski Rog med drugo svetovno vojno in danes, 14.
6
Prav tam, 15.
7
Heberle, Gregor. »Političnogeografska analiza nekdanjega kočevarskega jezikovnega otoka.« Diplomsko delo,
Filozofska fakulteta UL, 2008, 7–9.
8
Heberle, »Političnogeografska analiza nekdanjega kočevarskega jezikovnega otoka.«, 7–14.
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1243

5264

3320

delež

88,8 %

70,5 %

80,9 %

prebivalstvo
Kočevskega
Kočevarji
(Nemci)

Kočevarjev
Tabela 1: Prebivalstvo Kočevske po popisih prebivalstva v letih od 1910 do 1941.9

2.2. Kočevski Rog med drugo svetovno vojno
6. aprila 1941 je Nemčija skupaj s svojimi zavezniki napadla Jugoslavijo. »Zbrana armada, 83
divizij (dva milijona vojakov), 2500 tankov in 2230 letal, je imela sorazmerno lahko delo.«10
Po porazu jugoslovanskih vojaških sil sta kralj in vlada zapustila državo. V teh razmerah so
predstavniki vrhovnega poveljstva vojske 17. aprila podpisali brezpogojno kapitulacijo. Napad
je tako trajal 11 dni, boji pa so v Sloveniji potekali le prvih šest dni.11 Po kapitulaciji je bila
Jugoslavija in z njo Slovenija razdeljena med okupatorje. Kočevski Rog je, kljub željam
lokalnega prebivalstva, da se priključi Nemčiji, spadal k ozemlju priključenemu Italiji. V
obdobju med vojnama je med nemško populacijo Kočevskega Roga začelo rasti nacistično
gibanje, ki je imelo tudi svoje polvojaške oddelke. Ob začetku druge svetovne vojne so se začele
pojavljati ideje, da bi Kočevarje preselili v Nemčijo. Z napadom nemških sil na kraljevino
Jugoslavijo so se Kočevarji polastili oblasti, Slovence pa so začeli preganjati in zapirati. Ko pa
je bilo ob kapitulaciji kraljevine Jugoslavije Kočevsko priključeno Italiji, je padla odločitev, da
bodo Kočevarji preseljeni. Dejanska preselitev se je zgodila pozimi 1941-1942. Preseljenih je
bilo več kot 12.000 ljudi in sicer v Posavje, od koder so izgnali Slovence. Veliko Kočevarjev s
situacijo ni bilo zadovoljnih, saj so najprej mislili, da bodo preseljeni v Nemčijo.12

9

Ferenc, Mitja. Kočevska, pusta in prazna: nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi kočevskih
Nemcev. Ljubljana: Modrijan, 2005, 91.
10
Repe, Božo. S puško in knjigo: Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945. Ljubljana:
Cankarjeva založba, 2015, 12.
11
Repe, S puško in knjigo: Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945, 12.
12
Prav tam, 23–24.
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Prvi partizani so prišli v Kočevski Rog 12. avgusta 1941. Čez zimo istega leta pa se je na Rogu
utaborila Novomeška četa. Maja 1942 je na Dolenjskem in Notranjskem nastalo osvobojeno
območje, kar je povzročilo, da je Rog postal pomembno oporišče in središče
narodnoosvobodilne vojne.13 V Kočevski Rog se je v tem času naselilo politično in vojaško
vodstvo: CK KPS, IO OF in glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Vodstvo se je 12.
junija 1942 preselilo na Kraljevi kamen in Kamenjak. Italijanska vojska je v svoji ofenzivi leta
1942 med 14. in 24. avgustom preiskala celotno območje Kočevskega Roga. Kljub številnim
žrtvam med partizani in civilisti ter visoki materialni škodi, je bila ofenziva neuspešna. Po
ofenzivi se je vodstvo narodnoosvobodilnega boja odločilo, da bodo v Rogu predvsem bolnice,
delavnice, tehnika in podobno. Da niso pritegnili sovražnikove pozornosti, je bilo partizanskim
enotam prepovedano daljše bivanje v Kočevskem Rogu. Vodstvo se je tudi samo preselilo v
Kočevski Rog. To se je zgodilo 17. aprila 1943 z vselitvijo v prvo barako Baze 20. V
Kočevskem Rogu so se odvijali mnogi pomembni sestanki, med drugim: zborovanje aktivistov
OF, ustanovitev novega pokrajinskega komiteja SKOJ, ustanovitev glavnih iniciativnih
odborov Zveze slovenske mladine in Slovenske protifašistične ženske zveze. Nekateri izmed
najpomembnejših sklepov, ki jih je vodstvo OF sprejelo v Kočevskem Rogu so: ustanovitev
Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje, sklep o priključitvi Slovenskega primorja
k Sloveniji, priprave za Zbor odposlancev slovenskega naroda.14 Kasneje je bilo zgrajenih še
dodatnih 25 barak, ki so skupaj tvorile Bazo 20. Spomladi leta 1943 je bil zgrajen tudi kompleks
objektov, ki se je imenoval bolnica Jelendol.15 Oktobra istega leta pa je bila zgrajena zasilna
postojanka, ki je kasneje postala bolnica Zgornji Hrastnik.16 Ti trije kompleksi objektov so še
danes zadnji ohranjeni partizanski objekti na območju Kočevskega Roga.

13

Ferenc, Mitja. Baza 20 in bolnišnici Jelendol ter Zgornji Hrastnik. Maribor: Obzorja, 1992, 7.
Prav tam, 7–9.
15
Prav tam, 24.
16
Prav tam, 36.
14
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Slika 1: Baza 20: Baraka 26. Avtor fotografije: Miha Duh (2020).

Ob kapitulaciji Italije, 8. septembra 1943, je italijanska vojska zapustila svoje položaje. Veliko
njihovega vojaškega materiala so zasegli partizani in ga nato skrili v Kočevski Rog. Nemška
ofenziva leta 1943 je močno zmotila normalno delovanje partizanov v Kočevskem Rogu. V tej
ofenzivi je bilo odkritih nekaj praznih bolnic in sicer v Štalah, Novem Taboru in Jelenžlebu. V
bolnici Pugled so Nemci odkrili ranjence in jih pobili. V ofenzivi so odkrili tudi nekaj skladišč
vojaškega materiala. Večina partizanskega vodstva je ofenzivo preživela v bunkerjih na
Kraljevem kamnu. Poleg ofenzive je normalno delovanje prekinil tudi odhod slovenske
delegacije na drugo zasedenje AVNOJ v Jajcu.17
Leto 1944 je bilo veliko bolj mirno. Na območju je začela delovati Baza 80, v kateri se je nahajal
upravni organ predsedstva SNOS in Znanstveni inštitut. Pozno v letu 1944 se je politično
vodstvo izselilo iz Baze 20. Od tam se je skupaj z glavnim štabom NOV in POS premaknilo v
Belo krajino. Zadnja nemška ofenziva na območju, ki se je začela 9. aprila 1945, je imela cilj
uničiti osvobojeno ozemlje v Kočevskem Rogu in Beli krajini. Na svojem začetku je ofenziva

17

Ferenc, Baza 20 in bolnišnici Jelendol ter Zgornji Hrastnik, 9–10.
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dosegla nekaj uspehov, ko so nemške in domobranske sile po hudih bojih zavzele severna in
zahodna pobočja Kočevskega Roga. Vse pridobitve pa je okupator izgubil, ko je prišlo do
prodora narodnoosvobodilne vojske na drugih območjih, kar ga je prisililo v umik.18 »Po
končani vojni so v nekaterih kraških jamah Kočevskega Roga usmrtili nekaj tisoč slovenskih
domobrancev in tudi pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov.«19

Slika 2: Partizanska bolnica Jelendol. Avtor fotografije: Miha Duh (2020).

V Kočevskem Rogu so obstajali tudi mnogi drugi partizanski objekti, če naštejemo samo
konspirativne bolnice oziroma postojanke so to: Jelenbreg, Jelenžleb, Vinica, Spodnje Lašče,
Pugled, Jelendol, Stari Log, Zgornje Lašče, Lesen Kamen, Gaj, Zgornji Hrastnik, Spodnji
Hrastnik, Ajdovec in Bobovec.20 Poleg bolnic se je na območju Kočevskega Roga nahajal tudi
sedež glavnega štaba NOV in POS in zavezniških vojaških misij v Bazi 21. Obstajale so tudi
šole, na primer višja partizanska šola v Bazi 15, višja šola SKOJ v Bazi 15-A in oficirska šola

18

Ferenc, Baza 20 in bolnišnici Jelendol ter Zgornji Hrastnik, 10.
Prav tam, 10.
20
Partizanska bolnica in porodnišnica Spodnji Hrastnik v Kočevskem Rogu.
https://fototekamnzs.com/2015/08/10/partizanska-bolnica-in-porodnisnica-spodnji-hrastnik-v-kocevskem-rogu/
(Dostop: 28. 8. 2020, zadnjič dopolnjeno 2015).
19
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glavnega štaba NOV in POS. Pod Babjo Gorico je obratovala Partizanska tiskarna.21 Ti objekti
so žal neohranjeni in lokacije nekaterih še vedno ne poznamo.

3. Partizanski objekti v Kočevskem Rogu po koncu druge svetovne
vojne
3.1. Upravljanje objektov
Po vojni so objekte upravljale različne institucije ali organizacije. Prva organizacija, ki je
skrbela za spomenike po vojni, je bila Republiški zavod za spomeniško varstvo v okviru katere
je delovala enota Uprava spomenikov na Rogu. Oni so opravili prva zavarovalna in vzdrževalna
dela na vseh treh lokacijah.22 Vsi trije partizanski kompleksi so bili leta 1952 zavarovani kot
kulturni spomeniki.23 Kompleksi so bili tako zavarovani z odločbo Ministrstva za prosveto in
kulturo.24 Leta 1975 je bil s strani občin Novo mesto, Kočevje, Črnomelj in večjega števila
prosvetnih in kulturnih ustanov ter družbeno-političnih in gospodarskih organizacij, podpisan
Družbeni dogovor o zaščiti, urejanju, vzdrževanju in oskrbi spomenikov na Rogu s posebnim
poudarkom na Bazi 20. S tem so podpisani prevzeli skrb za roške spomenike.25
V teh objektih se je srečevalo veliko število borcev, politikov in voditeljev v izredno
pomembnem obdobju svojega življenja. Ti ljudje so bili na objekte in celotni kompleks
čustveno navezani in so si v nekem smislu skorajda prilastili te objekte. To je oteževalo
upravljanje z njimi, saj je bilo potrebno za praktično vse pridobiti njihovo dovoljenje. Zaradi
tega je bil velik problem zgodnjega upravljanja to, da nihče ni zaupal strokovnjakom
spomeniške službe, umetnostna zgodovina pa si je prilastila spomeniško varstvo. Inšpekcija
objektov je bila redka tudi, ko je Ljubljanski regionalni zavod deloval na območju Dolenjske
in Bele krajine, torej vse do leta 1980. Muzej Ljudske revolucije ni dovolil lokalnim
organizacijam, da bi se vmešavale v upravljanje.26
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Ferenc, Baza 20 in bolnišnici Jelendol ter Zgornji Hrastnik, 9.
Prav tam, 47–48.
23
Saje, Jože. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. Dolenjske Toplice: Kastelic Zvone s.p, 2003.
24
Ferenc, Baza 20 in bolnišnici Jelendol ter Zgornji Hrastnik, 47.
25
Prav tam, 49.
26
Intervju z Jovom Grobovškom, Srednja vas, 29. 6. 2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge.
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Slika 3: Lukov dom pod Bazo 20. Avtor fotografije: Miha Duh (2020).

Po tem obdobju je prišlo do samoupravnega sporazuma o zaščiti spomenikov na Rogu. Ta odbor
je vodil Franc Leskošek – Luka. Imel je več članov, med njimi so bili Albert Jakopič – Kajtimir,
Matija Žgajnar iz Muzeja ljudske revolucije, Franc Vardijan iz republiškega zavoda za
spomeniško varstvo in komisija SZDL, ki jo je vodil Ivan Maček - Matija. Problem tega odbora
je bilo nezaupanje mlajšim generacijam in občutek vsevednosti, kar je imelo na kulturno
dediščino negativen vpliv. Zato je bilo reševanje vsakdanjih problemov pri zaščiti spomenikov
oteženo. Tako je bil na primer zgrajen Mačkov dom, ne da bi bilo razčiščeno, kako bo
funkcioniral, saj ni imel prenočišč, le dva majhna prostora za pisarne in ogromno kuhinjo. Jovo
Grobovšek je poskušal doseči, da bi začeli posnemati uspešne mednarodne načine upravljanja
spomenikov, vendar v svojih posegih ni bil uspešen.27
Z letom 1994 je Baza 20 postajala popolnoma nov proračunski porabnik v državnem
proračunu.28 Leta 1999 so bila Baza 20 (EŠD 271), Bunker 44 (EŠD 8729), Partizanska
bolnišnica Jelendol (EŠD 272), Grobišče partizanske bolnišnice Jelendol (EŠD 4222), Grobišče

27
28

Intervju z Jovom Grobovškom.
Intervju z Jožetom Sajetom, Kočevski Rog, 5. 5. 2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge.
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na Pogorelcu (EŠD 4224) in Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik (EŠD 273) razglašene za
kulturne spomenike državnega pomena.29 Baza 20 se je kot spomenik državnega pomena lahko
financirala samo iz državnega proračuna, nihče drug je ni vzdrževal. Iz državnega proračuna pa
se je lahko financirala samo na tak način, da je kandidirala za denar na razpisih za vzdrževanje
spomenikov državnega pomena. Denarja je bilo vedno premalo, potrebno pa ga je bilo razdeliti
med vsemi spomeniki državnega pomena. Zato so se pogoji za pridobitev sredstev vedno bolj
zaostrovali in vedno močneje je bilo potrebno utemeljevati upravičenost za popravila. To je
pomenilo vedno več birokracije, še posebej, ker gre za obsežen kompleks in pa zato, ker Baza
20 nikoli ni bila legalizirana in je še dandanes črna gradnja. Postopki njene legalizacije potekajo
šele zdaj. Izvaja jih družba Slovenski državni gozdovi. Postopke legalizacije so poskusili
izpeljati že prej, ko je za Bazo 20 skrbel Dolenjski muzej. Legalizirati so jo poskušali s pomočjo
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, vendar to ni bilo uspešno. Zaradi tega je prišlo do
dodatnih problemov pri financiranju. Vse pa se je ustavilo, ko so lahko za financiranje
kandidirali samo spomeniki, ki so bili v celoti v državni lasti. Baza 20 pa je delno v privatni
solastnini zaradi napake, ki je bila leta 1990 narejena v denacionalizacijskem postopku.
Privatnemu lastniku je bil dodeljen delež 0,02% celotne parcele, ki sicer meri več kot 1000
hektarjev. Na ministrstvu za kulturo se s tem problemom dolgo let niso ukvarjali, saj bi bili
postopki dragi in dolgotrajni. Zaradi te spremembe v pravilih za financiranje so bili ti objekti
tri leta popolnoma brez denarja za vzdrževanje in sicer od leta 2015 naprej.30
Do leta 2017 je bilo za nujna vzdrževalna dela zadolženo Ministrstvo za kulturo. Večletno
pomanjkanje in manjšanje ustreznih sredstev za obnovo in restavriranje je doseglo svoj ekstrem
leta 2015. V tem času se je tudi reorganiziralo slovensko gozdarstvo in vse, kar je bilo povezano
z gozdovi. Ustanovljena je bila družba Slovenski državni gozdovi, ki skrbi za gozdove in tudi
za objekte, ki so pomembni državi in so v državni lasti, kamor spadajo tudi partizanski objekti
v Kočevskem Rogu. Na ta način je zdaj urejeno redno financiranje z mnogo manj birokracije.31
Vlada RS je konec novembra 2017 sprejela sklep, s katerim je določila, da z družbo Slovenski državni gozdovi
d.o.o. (SiDG) sklene dodatek k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije št. 2330-16-000113.
Na podlagi navedenega dodatka, ki je bil sklenjen dne 14. 12. 2017, je SiDG prevzel vzdrževanje nepremičnin v
29

Odlok o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO249 (Dostop: 18. 4. 2020, zadnjič dopolnjeno 2017); Odlok o
razglasitvi Partizanske bolnišnice Zgornji Hrastnik za kulturni spomenik državnega pomena.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=ZAKO4144&idPredpisaChng=ODLO291# (Dostop: 18. 4.
2020, zadnjič dopolnjeno 2017); Odlok o razglasitvi Baze 20 za kulturni spomenik državnega pomena.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO222 (Dostop: 18. 4. 2020, zadnjič dopolnjeno 2017).
30
Intervju z Jožetom Sajetom.
31
Prav tam.

14

sklopu štirih kulturnih spomenikov državnega pomena na območju Kočevskega Roga: Baze 20 (EŠD 271),
Bunker 44 (EŠD 8729), Partizanska bolnišnica Jelendol (EŠD 272) in Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik
(EŠD 273).32

Kljub boljšemu stanju pa še vedno ostajajo nerešeni problemi. Eden izmed njih je, da je
deležnikov v funkcioniranju spomenika veliko, kar pomeni, da je za normalno funkcioniranje
potrebno veliko dogovarjanja, saj je težko uskladiti različne interese.33 Problem modernega
upravljanja z objekti je prevladujoči tržni pogled na delovanje. Primer je izbira ponudnika za
obnovo. Izbira najcenejših ponudnikov je povzročila nizko kvaliteto opravljenega dela.34
Od vseh partizanskih objektov postavljenih v Rogu med narodnoosvobodilnem bojem se je do
danes ohranila le Baza 20, v kateri se je ohranilo vseh 26 barak, 10 barak v bolnici Jelendol in
8 barak v bolnici Zgornji Hrastnik.35 Grobišča, ki se nahajajo poleg bolnic, so upravljana
drugače kot Baza 20 in obe bolnici, saj spadajo pod ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve.36
3.2 Vzdrževanje objektov
Vzdrževanje objektov se je začelo takoj po koncu narodnoosvobodilnega boja. V ta namen je
vlada dve do tri leta po vojni za obnovo teh objektov odobrila les in ostali gradbeni material.
Umetnostni zgodovinarji so si skrivoma prilastili del tega materiala, da so naredili najnujnejša
zavarovalna dela na gradovih, ki so bili najhuje poškodovani v vojni.37 Med prvimi posegi za
zaščito partizanskih objektov so naredili kamnite temelje. Originalne barake so bile namreč
postavljene direktno na tla. S to spremembo je bil prekinjen stik s talno vlago in s tem
podaljšana življenjska doba originalnega lesa.38 Kljub materialu, ki je bil na voljo, so objekti
začeli hitro propadati. Del tega propada je bil povzročen ali pa pospešen z napačnimi pristopi
do obnove. Primer takega pristopa je, da so les premazali z odpadnim oljem. Jože Saje dogodek
opiše takole:

32

Družba Slovenski državni gozdovi v projekt obnove Baze 20. http://www.sidg.si/index.php/medijskosredisce/sporocila-za-javnost/druzba-slovenski-drzavni-gozdovi-v-projekt-obnove-baze-20 (Dostop: 20. 4.
2020, zadnjič dopolnjeno 2018).
33
Intervju z Jožetom Sajetom.
34
Intervju z Jovom Grobovškom.
35
Partizanske bolnice v kočevskem Rogu. https://fototekamnzs.com/2015/07/13/partizanske-bolnice-vkocevskem-rogu/ (Dostop: 15. 4. 2020, zadnjič dopolnjeno 2015).
36
Intervju z Jožetom Sajetom.
37
Intervju z Jovom Grobovškom.
38
Intervju z Jožetom Sajetom.
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Prva povojna desetletja, še v času, ko so gozdni delavci skrbeli za Bazo 20, so uporabili premaz iz
odpadnega strojnega olja, ki je izvrstna zaščita zoper atmosferilije nekaj let. Potem pa, ko razpade pa so
nekateri produkti biorazgradljivi in so s tem izvrstna hrana za mikroorganizme in žuželke, črve, ličinke
in ta proces propadanja je vedno hitrejši.39

Jovo Grobovšek pa tako »les so premazali z odpadnim oljem motornih žag, ga tako površinsko
zaprli, zato je odznotraj začel gniti.«40 Obstajali pa so tudi drugi problemi, kajti kmalu po koncu
vojne si je umetnostna zgodovina prilastila varstvo spomenikov in drugim strokam ni pustila
zraven. Ker pa sama ni obvladala tehnologije in tehnike, niti risanja niti dokumentiranja, je cela
vrsta stvari delovala zgolj na papirju. Spomenike se ni redno pregledovalo in običajen je bil
zgolj en obisk na leto, kar je glede na lokacijo, oddaljenost in vremenske razmere premalo.41 V
tem obdobju so vzdrževanje Baze 20 in obeh ohranjenih bolnic opravljali gozdni delavci.
Vendar kljub njihovemu trudu, trudu posameznih zanesenjakov in dela na črno najetih ljudi,
spomeniki niso bili uspešno sanirani.42
Zaradi bližajoče petdesetletnice konca druge svetovne vojne in slabega stanja objektov, je leta
1994 upravljanje objektov prevzel Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. V tem
procesu je bil zaposlen Jože Saje. Vendar pa so bile najpomembnejše stvari za obnovo narejene
pred njegovo zaposlitvijo. Jože Saje je v letih 1994-1995 opravljal manjša vzdrževala dela, ki
jih opravlja še danes. Na primer: vzdrževanje poti po dežju, zapiranje vrat na objektih, menjanje
šip, čiščenje barak in podobno. Zaradi gostote drevja okoli partizanskih objektov, je tudi tukaj
opravljal najnujnejša vzdrževalna dela. Ko so potekala večja dela, na primer restavracija barak,
pa so bila le-ta opravljena s strani za to usposobljenih delavcev (krovci, tesarji in mizarji). Jože
Saje pa je vodil logistično podporo, ker je bil odgovoren za pripravljanje vse dokumentacije za
razpise na ministrstvu za kulturo. V tej vlogi je ob uspehu na razpisu poskrbel, da je bil material
nabavljen in pripravljen, kar je večkrat vključevalo tudi transport materiala na samo lokacijo,
saj so bili delavci dragi. Seveda to ne pomeni, da je ves transport opravil sam - veliko tega dela
so namreč opravili delavci sami.43
Od leta 1995 so s finančno pomočjo ministrstva za kulturo vsako leto restavrirali dve do štiri
barake.44 Večina drobnih poškodb na objektih nastane zaradi mraza, vlage, snega, vročine in
39

Intervju z Jožetom Sajetom.
Intervju z Jovom Grobovškom.
41
Prav tam.
42
Prav tam.
43
Intervju z Jožetom Sajetom.
44
Nemci se sploh niso zavedali, da so bili čisto blizu. https://www.dnevnik.si/1042586830 (Dostop: 21. 4. 2020,
zadnjič dopolnjeno 2013).
40
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suše. Pri teh poškodbah gre predvsem za upogibanje in zvijanje brun, to pa vodi do razbitih šip,
zlomljenih okenskih okvirjev, počenih vrat in podobno.45 V prenovah leta 1995 je bila
prenovljena Kidričeva baraka po interpretaciji tako imenovane Beneške karte. To pomeni, da
se vsak poseg pri obnovi razlikuje od originalnega gradiva zato, da se dejstev ne potvarja. Tako
je v baraki znotraj narejena jeklena konstrukcija, ki je pobarvana z rumeno barvo. V primeru,
da na barako pade drevo, se baraka ne bo podrla, ampak bo poškodovana le streha. Istega leta
se je s pomočjo arhiva Slovenije začel postopek restavriranja natron papirja, ki je bil na stenah
barak. Pričel se je tudi postopek natančnega popisovanja posegov in jemanja vzorcev, iskanja
restavracijskih postopkov in kemikalij. Leta 1995 so bile uvedene tudi osnovne
interdisciplinarne zveze, kar še danes ni dobro utečeno. V poskusu boljšega razumevanja
ravnanja z lesom je Jovo Grobovšek leta 1995 naredil prve korake za obisk norveškega
svetovnega centra za les v Trondheimu s strani slovenskih strokovnjakov. Do danes še nihče ni
šel tja s tem namenom.46
Leta 2008 so bile izvedene obsežne obnove na Bazi 20 v katerih so bile zamenjane vse strehe
na barakah. Poleg tega so v primerih, kjer je bil les trhel zamenjali tudi njega.47 Obnova streh
je eno izmed večjih opravil pri vzdrževanju objektov, saj je menjava skodel na strehah potrebna
na približno vsakih 20 let.48
Do današnjega dne so bili spomeniški kompleksi Baza 20 ter bolnici Jelendol in Gornji Hrastnik
že v celoti restavrirani. Kljub temu pa še vedno potrebujejo stalno vzdrževanje in restavratorska
dela.49 Pri teh delih Jože Saje sodeluje z gozdarji, s katerimi ima izredno dobre izkušnje, tako z
Zavodom za gozdove kot Gozdnim gospodarstvom in po najnovejši spremembi tudi z družbo
Slovenski državni gozdovi.50 Zaradi lesa, ki vedno bolj trohni, je potrebna vsakoletna skrb za
vse barake. Med bolnicama Zgornji Hrastnik in Jelendol je tukaj velika razlika, saj je bolnica
Zgornji Hrastnik zgrajena tik pod vrhom hriba in je zato bolj prevetrena. Bolnica Jelendol pa je
v veliko slabšem stanju, saj leži na dnu globoke, ne prevetrene vrtače in ima zato velik problem
z vlago.51
Do leta 2013 je postalo jasno, da objekti v vseh treh kompleksih vedno hitreje propadajo. To se
dogaja predvsem zaradi starosti objektov in vremenskega vpliva na njih. Za njihovo obnovo in
45

Intervju z Jožetom Sajetom.
Intervju z Jovom Grobovškom.
47
Partizanske bolnice v kočevskem Rogu.
48
Intervju z Jožetom Sajetom.
49
Saje, Kočevski Rog med drugo svetovno vojno in danes, 21.
50
Intervju z Jožetom Sajetom.
51
Intervju z Jožetom Sajetom.
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vzdrževanje bi bil potreben vedno večji finančni in organizacijski vložek.52 V kriznih letih se
je količina sredstev namenjena za restavriranje teh objektov konstantno zmanjševala do te mere,
da za obnovo roških spomenikov leta 2015 ni bilo namenjenih nobenih denarnih sredstev.
Zaradi teh zapletov so začeli strehe, ki so puščale prekrivati s polivinilom.53 Baza 20 in obe
bolnici so leta 2017 prišli pod upravo družbe Slovenskih državnih gozdov. Ta sprememba jim
je zagotovila redno financiranje, ki zahteva mnogo manj birokracije. Največja prednost nove
uprave je fleksibilnost pri izvajanju popravil. Po starem sistemu je bil čas popravil omejen
zaradi načina financiranja. Po novem načinu pa lahko zdaj začnejo z obnovami bistveno prej
kot običajno. To je izboljšalo časovno razporeditev obnov in poenostavilo celoten postopek.54
Po osamosvojitvi Slovenije se je izrazito povečal pojav vandalizma. Zaradi pogostosti vlomov
in škode zaradi zlomljenih ključavnic, se na barakah zdaj uporabljajo narbe.55 Na srečo je bil
izvirni medvojni inventar, ki je bil dolgo let v barakah, umaknjen na varno. Vandalizem je
prisoten tudi na drugih partizanskih objektih v okolici, na primer na partizanski delavnici 99d.56
Poleg trohnenja lesa in vremenske škode spomenike ogroža tudi okoliški gozd. Leta 2015 je
bilo ugotovljeno, da je zaradi napake, ki se je zgodila leta 1952 ob razglasitvi objektov za
kulturne spomenike, gozd okoli vseh treh spomeniških kompleksov močno spremenjen. Leta
1952 so prepovedali sečnjo gozda na tem področju z argumentom, da mora gozd ostati takšen
kot med vojno. Ob tej razglasitvi so spregledali dejstvo, da je gozd živ organizem, ki raste, se
spreminja in nikakor ne more ostati enak kot je bil med vojno, v času, ko so bili objekti zgrajeni.
Ta napaka je povzročila, da je gozd postal prezrel, zato so na vseh treh spomenikih v zadnjih
letih drevesa padla na barake ter jih močno poškodovala. Prva sečnja v skladu z gozdarskim
znanjem, je bila izvedena pozimi z leta 1994 na 1995.57 Najhujše je bilo stanje v bolnici
Jelendol. Tam sta leta 2004 v močnem poletnem neurju dve veliki drevesi praktično uničili dve
baraki, tretjo pa poškodovali.58 Po poškodovanju bolnice Jelendol je bilo v sodelovanju z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Zavodom za gozdove, Gozdnim gospodarstvom in
Dolenskim muzejem izvedena akcija v kompleksu Zgornji Hrastnik. Akcija naj bi potekala v
dveh fazah. Prva obsega posek drevja med barakami, druga pa posek drevja, ki je od objektov
oddaljen manj kot višino drevesa. Gre za intenziven poseg, ki bo spremenil podobo bolnice.
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Saje, Kočevski Rog med drugo svetovno vojno in danes, 21.
Partizanske bolnice v Kočevskem Rogu.
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Intervju z Jožetom Sajetom.
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Prav tam.
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Intervju z Jovom Grobovškom.
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Partizanske bolnice v kočevskem Rogu.
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Gozd bodo poskušali pomladiti. Najprej bodo poskusili z naravnim pomlajevanjem, v primeru,
da to ne bo delovalo, bodo območje pogozdili. S potekom pomlajevanja gozda, bodo gozdarji
posekali drevesa v pasu med bolnico in dohodno potjo.59 Pojavljajo se tudi težave pri spravilu
lesa, saj zakonodaja ne sledi dogajanju na terenu. Na Bazi 20 naj bi bilo edino dovoljeno
spravilo opravljeno s konji in ne traktorji. Da se izognejo temu zakonu, gozdarji drevje požagajo
navzven in ga potem previdno potegnejo stran od objektov. Tako v središče Baze 20 s
traktorjem ne pridejo. Sečnja se izvaja pozimi.60
Specifični za vzdrževanje so tudi bunker 44 in grobišča. Bunker 44 je zaradi bližine Baze 20
ohranjen oziroma obnavljan vsa povojna desetletja. Od leta 1994 je bil obnovljen dvakrat.
Bunker 44 je tudi sam spomenik državnega pomena zato, ker je v kompleksu Baze 20. Zaradi
velikega obiska družin z majhnimi otroki poskušajo še dodatno skrbeti, da je bunker varen in
da si ga je možno ogledati.61 Bunker 44 spada pod kompleks Baze 20 in je vzdrževan na enak
način kot Baza 20.
Grobišča, ki so v bližini obeh bolnic, imajo ločeno vzdrževanje od Baze 20 in bolnic. Za njih
namreč skrbi ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V sklopu tega se enkrat do dvakrat
letno izvaja vzdrževanje na grobiščih. Poleg tega pa za njih skrbi še Društvo za vzdrževanje
partizanskih grobišč v Kočevskem Rogu, ki dvakrat letno, po potrebi večkrat, izvede delovno
akcijo in v njej očisti vsa partizanska grobišča v Rogu.62
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Partizanske bolnice v kočevskem Rogu.
Intervju z Jožetom Sajetom.
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Prav tam.
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Prav tam.
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Slika 4: Bunker 44. Avtor fotografije: Miha Duh (2020).

3.3. Vodenje in informiranje obiskovalcev po objektih
Prva desetletja po vojni so oglede objektov vodili upokojenci, med katerimi so bili nekateri tudi
sami udeleženci narodnoosvobodilnega boja. To so počeli zlasti ob nedeljah popoldan, morda
za simbolično plačilo ali pa tudi brez.63 Prva večja sprememba se je zgodila leta 1975, ko je
odbor, ki je bil ustanovljen s samoupravnim sporazumom o zaščiti spomenikov na Rogu, sklenil
da bodo začeli izvajati skupinske oglede barak. Ta program se je začel izvajati po poskusu na
eni baraki. Objekti so bili v času Jugoslavije uporabljeni za indoktrinacijo v eno samo
ideologijo. To je veljalo predvsem za šolske ekskurzije, kjer naj bi učitelj/učiteljica navdušil/a
razred z očiščenimi zgodbami. Vendar pa so nekateri učitelji bili izjeme. Kočevski Rog so
predstavili tudi z vidika biologije, zoologije in geografije.64
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Intervju z Jožetom Sajetom.
Intervju z Jovom Grobovškom.
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Ko je leta 1994 skrb za vzdrževanje prevzel Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, je
Dolenjski muzej prevzel skrb za vodenje in informiranje obiskovalcev, obeleževanje, za tekste,
za napise, za zloženke in razstave. Kljub temu leta 1995 ni bilo nobene zloženke, nobenih
obvestil, da je na Bazi 20 možen voden ogled ali pa, da se karkoli obnavlja.65 Leta 1995 je bila
v barake postavljena razstavna konstrukcija, ki še danes stoji v njih. Pri izdelavi razstave so
sodelovali Jovo Grobovšek, Jože Saje in Matic Žgajnar.66
Prvi poskus izgradnje zbirne in informacijske točke je izvedel Oton Jugovec, arhitekt ki je
naredil Mačkov dom, ki je bil končan leta 1988. Na žalost je Mačkov dom začel takoj
propadati.67 Po današnjih načrtih pa naj bi bil drugi, manjši objekt, imenovan Lukov dom,
preurejen tako, da bi postal kvaliteten informacijski center, kjer bi lahko dobili informacije o
vsej naravni in kulturni dediščini na Kočevskemu Rogu in vse dogodke v njem.68 Kljub temu
še vedno ni konkretnih planov za nudenje nočitev in prehrane na Bazi 20. Povezave z drugimi
turističnimi objekti v regiji pa so le spontane in se velikokrat zanašajo na iniciativo turistov.
3.4. Današnje stanje objektov in okolice
Stanje objektov danes je odraz vzdrževanja in znanja o vzdrževanju v preteklih desetletjih.
Propad in razpad avtentičnega materiala, ki še obstaja v partizanskih objektih v Kočevskem
Rogu je neizbežen. Ena izmed osnovnih težav je namreč, da ima narava okrog njih svoje
življenje. Spomeniki pa so podvrženi vplivom narave. To lahko le upočasnimo. Ta borba s
časom poteka že od konca vojne.69 Objekti so že več kot sedemdeset let izpostavljeni naravi in
gozdnim razmeram. Zato, da je na objektih še vedno več kot tri četrtine avtentičnega lesa, se
imamo zahvaliti delu vzdrževalcev skozi leta.70 Največja izjema pri avtentičnosti materiala so
strehe. Strehe so namreč skodlaste, te pa zdržijo okoli 20 let, kar pomeni, da so bile menjane že
večkrat. Originalnega materiala ni bilo možno ohraniti, zato se avtentičnost še vedno ohranja s
prvotnim načinom gradnje. Kljub temu, da ostrešij še ni bilo potrebno menjati, so ta stara okoli
petinsedemdeset let. Ta starost se jim pozna in povprečni obiskovalec je velikokrat razočaran
nad stanjem Baze 20 češ, da razpada in propada.71 Izjema pri avtentičnosti je Kidričeva baraka
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v kompleksu Baze 20, saj je bila obnovljena po interpretaciji tako imenovane Beneške karte. 72
Posebnost je tudi Bunker 44, saj ga ponovno zgradijo na vsakih 10 let, kar pomeni, da ni iz
originalnih materialov. Njegova konstrukcija pa je še originalna.73
Odbor za ohranjanje spomenikov, je bil izredno ponosen na Stare žage, na Divji potok
(Črmošnjico), na dejstvo, da je bila tukaj ustanovljena Iskra, da so bile tukaj prisotne
partizanske delavnice, ki so uporabljale iste vodne vire, ki so jih Kočevarji uporabljali že 600
let. Danes pa je večina teh območij izredno slabo ohranjenih.74 Zdajšnje stanje okolice objektov
je tako drugačno od originalnega, da to lahko povzroča probleme pri razlagi. Območje je
namreč lahko dostopno in težko je verjeti, da je bilo med vojno tako dobro skrito. Premalo se
da na to, da ohranjamo razlago, da je bil celoten kompleks objektov skrit in nedostopen, saj ni
bilo cest. Ko se je gradilo Mačkov dom so bile narejene tudi ceste in parkirišča do tega novega
objekta.75

4. Potencial za obogatitev turistične ponudbe regije
4.1. Turizem objektov v preteklosti in danes
Partizanski objekti na Rogu, ki so nastali med drugo svetovno vojno, so po vojni zaradi
spominjanja ljudi, ki so med vojno delovali na območju teh objektov, spontano postajali
turistični objekti. Entuziazem teh prvih neformalnih vodičev je med ljudmi v naslednjih
desetletjih razširil zanimanje za obisk partizanskih objektov na Rogu.76
Da bi obisk objektov potekal bolj organizirano in bolj strokovno so leta 1975 izpeljali
samoupravni sporazum o zaščiti spomenikov na Rogu, v okviru katerega se je postopoma začelo
tudi organizirano vodenje ogledov objektov. Zaradi velikega števila ogledov v sedemdesetih
letih, so v osemdesetih letih začeli širiti turistično ponudbo na Kočevskem Rogu. V ta val širitve
turistične ponudbe štejemo tudi gradnjo Mačkovega doma, ceste in parkirišč. Ta gradnja je bila
dokončana leta 1988.77 Že pred tem, po letu 1982, se je začela gradnja smučarskega centra na
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Gačah, kar je ravno tako močno popestrilo turistično ponudbo na Kočevskem Rogu.78 Omeniti
moramo tudi večanje števila markiranih pohodnih poti po Kočevskem Rogu v tem obdobju.
Gre za povezavo markiranih planinskih stez med območji, kjer so že omenjeni partizanski
objekti ter smučiščem na Gačah, planinskim domom na Mirni gori, najvišjim vrhom
Kočevskega Roga (Veliki Rog) in vrhom Sedlata gorica, ki je na Pogorelcu, severno od
partizanskih objektov.79
Po obnovah leta 1994 in 1995 je skrb za vodene oglede po partizanskih objektih prevzel
Dolenjski muzej. Vodeni ogledi so od takrat naprej možni vsak dan. V barake so bile
postavljene nove razstave in informacijski panoji, kar je še dodatno popestrilo ponudbo in
obiskovalca motiviralo za raziskovanje prostorov.80
Danes je organiziran ogled možen na vseh objektih, večino obiska pa še vedno predstavlja
Baza 20, kar je razumljivo, saj je ta objekt najbolj enostavno dostopen. Poleg organiziranega
ogleda partizanskih objektov Dolenjski muzej ponuja tudi voden organiziran pohod po
Kočevskem Rogu, ki vključuje ogled partizanskih objektov, obisk pragozda, ogled ostankov
kočevarskih vasi in razglednih vrhov ter ogled povojnih grobišč na tem področju. Ti pohodi so
lahko prilagojeni željam in sposobnostim obiskovalcev.81
Zanimivo je to, da se je v slabih sto letih Kočevski Rog iz temačnih, neprehodnih gozdov
prelevil v turistično vedno bolj zanimivo področje, tako za Slovence kot tudi za tuje državljane.
Da se je to zgodilo, je izredno pomembna druga svetovna vojna in dogajanje med njo na tem
področju. Brez vojnih dogodkov namreč tu ne bi bilo partizanskih objektov, ki so po vojni
postali turistična zanimivost. Prav tako ne bi bilo zgrajene dodatne infrastrukture cest in
objektov. Vsaka sprememba v nekem času povzroči množico posledičnih dogodkov v življenju
in razvoju nekega območja.
Statistični pregled ogledov
Ko preštevamo obiskovalce partizanskih objektov v Kočevskem Rogu, moramo poudariti, da
govorimo o dveh številkah. Eno je dokazljiv obisk, drugo pa ocena obiska. Dokazljiv obisk je
tista številka, ki pove, koliko obiskovalcev je plačalo vstopnino za voden obisk. Druga številka
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pa je tudi do 100 % višja. Do razlike pride, ker je Jože Saje edini zaposleni in je nemogoče, da
bi sam pokril vse obiske, še posebej poleti, v času dopustov, ko je zelo veliko obiskovalcev iz
tujine. V primerjavi z Bazo 20 je obiska v bolnicah manj, sploh organiziranega obiska. Tudi
vodenih ogledov po Rogu je malo. Skupaj z obiskom v Bunkerja 44 pa je obisk v bolnici izredno
težko izmeriti.82
Višek obiska so bila leta po vojni, še posebej pa sedemdeseta leta, ko je bilo tukaj po ocenah
70000 ljudi na leto. To je zelo preseglo kapaciteto spomenika. Največji obisk je bil proti koncu
šolskega leta v pomladnem terminu. V tistem terminu so prišli na Bazo 20 trije, mogoče štirje
avtobusi na dan. Potem pa je v času že pred osamosvojitvijo ta obisk močno padel. Leta 1995
je vstopnino za voden ogled Baze 20 plačalo samo 528 obiskovalcev do leta 2008 pa se je obisk
povečal na okrog pet tisoč. Zaradi gospodarske krize je obisk po letu 2008 začel strmo padati.83
Danes je obiska iz šol malo, le okrog en procent Slovenskih osnovnih šol v svoje ekskurzije
vključi Bazo 20. Večji del obiskovalcev predstavljajo organizirane skupine in posamezni
obiskovalci. Ljudi je več poleti, še posebej avgusta, ko velik del turistov predstavljajo tujci,
predvsem Italijani, Avstrijci, Nemci. Zanimivo pa je, da je tudi veliko Francozov, Špancev,
Nizozemcev in Belgijcev. Včasih v avgustu mineta dva tedna, ko so edini obiskovalci tujci.84
Izgradnja informacijskega centra – Mačkov dom, Lukov dom
Eden izmed največjih poskusov obnovitve turizma na območju je bila izgradnja Mačkovega
doma. Projekt je bil ideja Ivana Mačka – Matije, ki je razumel, da je treba narediti vstopno
točko, na kateri bi se začeli ogledi. Oton Jugovec je bil arhitekt, ki je naredil arhitekturo
Mačkovega doma. V okviru tega projekta je prišlo tudi do gradnje ceste in parkirišča.85 Ni pa
bilo razčiščeno, kako bo objekt funkcioniral. Objekt je bil brez prenočišč, le z dvema majhnima
prostoroma za pisarne in ogromno kuhinjo v kletnih prostorih. Problemi so se začeli pojavljati,
ker ni bilo moč najti pravega oskrbnika.86 Mačkov dom je danes neuporabljen in počasi
propada.
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Slika 5: Mačkov dom. Avtor fotografije: Miha Duh (2020).

Ker na Kočevskem Rogu ni stavbe, ki bi bila primerna za informacijski center, naj bi to vlogo
prevzel Mačkov dom, ker pa se to ni izšlo, se danes izvajajo alternativni plani. V neposredni
bližini Mačkovega doma stoji Lukov dom, ki trenutno deluje kot dislocirana enota Dolenjskega
muzeja. Stavba je v lasti občine Dolenjske toplice. Narejen je idejni osnutek in načrt za prenovo
in razširitev Lukovega doma z namenom, da se naredi kvaliteten informacijski center, kjer bi
obiskovalci dobili vse potrebne informacije.87
4.2. Primeri dobre prakse pri nas in v tujini
Z namenom, da bi poiskal način, kako izboljšati obisk partizanskih objektov na Rogu, sem
pregledal nekaj primerov dobre prakse doma in v tujini. Izmed primerov, ki sem jih našel,
sem izbral tri, ki so se mi zdeli najbolj izvedljivi in primerni. Predstavljam jih v nadaljevanju.
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Pot miru
V Posočju, kjer je potekala v prvi svetovni vojni Soška fronta, so leta 2007 ustanovili Fundacijo
Pot miru v Posočju. V okviru te fundacije so s sodelovanjem zgodovinskih in turističnih društev
v Zgornjem Posočju uredili šest muzejev na prostem. Poskrbeli so za označevanje poti,
vzdrževanje objektov, informacijske table, parkirišča,… Muzeje so povezali z 230 kilometrov
dolgo peš potjo, ki poteka od Alp do Jadrana. Kar omogoča turistom, da si ogledajo
znamenitosti s kolesom ali peš. Nekatere atraktivne točke so dostopne tudi z avtom ali
avtobusom, kar omogoča dostop tudi ranljivejšim skupinam kot so družine z majhnimi otroki,
starejši, invalidi,… Fundacija tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, saj si vzajemno koristijo. Na
primer v lokalni piceriji dobiš letak z informacijo o Poti miru na katerem so navedeni tudi
lokalni gostinski in turistični ponudniki. Tak letak lahko dobiš tudi na informacijskih točkah
Poti miru. Na sedežu Fundacije prodajajo tudi izdelke lokalnih proizvajalcev.88
Kočevsko
Na področju vizualne predstavitve pa je potrebno izpostaviti portal projekta Kočevsko. To je
skupni projekt med občinami Kočevje, Kostel in Osilnica. Skupina občin promovira del
področja Kočevskega Roga za namen turizma. Spletna stran prikazuje značilnosti tega
področja, turistu ponuja celostno doživetje. S kvalitetnimi fotografijami so pritegnili pozornost
potencialnega obiskovalca. Projekt ponuja pohode, oglede kulturnih in naravnih znamenitosti,
kolesarjenje, športe na vodi, možnost najema turističnega vodnika, prenočišča in kulinariko.
Skratka, spletna stran je zaobjela celoto, ki jo turist pričakuje v današnjem času. Stran me je
pritegnila tudi zaradi tega, ker Kočevska občina meji na občino Dolenjske toplice v kateri se
nahajajo partizanski objekti. Samo nekaj kilometrov stran se končajo destinacije, ki jih ponuja
stran Kočevsko.89
English Heritage in Historic Scotland
Na področju upravljanja pa so se kot uspešni izkazali nekateri tuji upravni sistemi – npr.
»English Heritage« in »Historic Scotland«. Obe organizaciji opravljata podobno delo,
vzdrževanje in upravljanje spomenikov, vendar pa obstajajo razlike med njima. Morda največja
razlika je, da je »English Heritage« izvršilni neoddelčni javni organ (NDPB), kar pomeni, da
uradno ni del angleške vlade in ima zaradi tega večjo neodvisnost in je bolj odmaknjen od
političnega dogajanja. Kljub temu pa so vodje organizacije odgovorni Parlamentu za dejavnosti
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organizacije. Kot izvršilni organ zaposluje svoje osebje in sam razporeja svoj proračun.90
»Historic Scotland« pa je izvršilna agencija, kar pomeni, da je del Škotske vlade, njeno osebje
pa sestavljajo javni uslužbenci.91
Oba sistema sta narejena tako, da s svojim spomeniki sporočata neko temeljno sporočilo. V
Angliji gre za imperij pri Škotski pa za samostojnost.92 Prednost obeh sistemov, v primerjavi z
našim, je boljša delitev zaslužka. Spomeniki, ki imajo večji dohodek kot stroške, pokrijejo
stroške vzdrževanja pri spomenikih, ki sami ne morejo poslovati pozitivno, ampak so še vedno
nacionalnega pomena. Takšna je na primer situacija v Angliji kjer Stonehenge ne more zaslužiti
dovolj denarja, da bi pokril ceno svojega vzdrževanja, katedrala Canterbury pa zasluži več kot
potrebuje za svoje stroške. Sistem v tem primeru pokrije stroške Stonehenga z dobičkom
Canterbury katedrale.93 Poleg tega oba sistema spodbujata obisk manj poznanih spomenikov,
saj se lahko državljani včlanijo v organizacijo in si s plačevanjem članarine pridobijo prost
vstop do vseh spomenikov, ki jih upravlja organizacija.94 Dodatna prednost sistemov, še
posebej angleškega, je tudi odmaknjenost organizacije od političnih dejanj vlade, kar otežuje
podpiranje ali zavračanje politično označenih spomenikov zaradi političnih preferenc.95
4.3. Ideje za povečanje turističnega obiska partizanskih objektov v Kočevskem Rogu
Preprosto dejstvo je, da Kočevski Rog ni primeren za masovni turizem. Širni gozdovi so sicer
prepredeni z makadamskimi cestami tako, da so različni kraji dobro povezani med seboj toda
večja količina prometa bi grobo posegla v ekosistem gozda. Za izvedbo turističnih obiskov v
tem delu Kočevskega Roga bi nujno potrebovali vstopno točko do katere bi se dalo priti z
avtomobili in avtobusi. To vlogo bi lahko prevzela Baza 20 s svojim velikim parkiriščem,
dobrim dostopom in možnostjo prenove in uporabe Mačkovega ali/in Lukovega doma. Tako bi
dobili glavno informacijsko točko za to območje in hkrati objekt, ki bi ponujal gostinske
storitve. V bližnji okolici bi lahko uredili tudi parkirišče za avtodome, kar bi privabilo tranzitne
goste.
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Da bi povečali obisk partizanskih objektov, bi bilo potrebno ustaviti del turistov, ki se vsako
leto vozijo čez to območje. To bi bilo možno doseči tako, da s pomočjo krajinskih arhitektov
in s filozofijo krajinske arhitekture očistimo pokrajino ter prostor pripravimo na tak način, da
bo ljudem postalo območje bolj zanimivo in bodo zato tu ostali dlje. V ta namen bi lahko
postavili lična počivališča ob glavnih cestah, kjer bi postavili panoje z informacijami o turistični
ponudbi in zanimivostih regije. Potrebno bi bilo postaviti obvestilne znake ob prometnicah,
bolje označiti poti na Kočevskem Rogu in namestiti turistično literaturo in brošure v gostinske
in turistične obrate na vidna mesta. V današnjih časih, ko so ljudje bombardirani z
informacijami z vseh strani, je za uspeh turističnih objektov izredno pomembno, kako široko
razpletajo svojo informacijsko mrežo. Tu bi omenil pomen kvalitetne internetne strani. Po
mojem mnenju bi morali spremeniti uradno spletno stran Dolenjskega muzeja za Bazo 20 na
primer po zgledu spletne strani Kočevsko. Prav tako pa bi bilo potrebno poskrbeti za primerno
podobo tudi na aktualnih družbenih medijih.
Sodobni trendi kažejo, da se ljudje na svojih počitnicah obračamo nazaj k naravi, torej iz
klasičnega hotelskega turista postajamo popotniki, želimo si neokrnjene narave, športne
aktivnosti, zdrav način življenja, pustolovska doživetja, možnost počitnikovanja izven
sezone,…96 Mislim, da območje Kočevskega Roga pokrije veliko od naštetega. V tem konceptu
bi tudi partizanski objekti našli svoje mesto, ne kot ključna atrakcija, ampak kot del celotne
ponudbe. Vsekakor vidim rešitev za te objekte v združevanju v neke smiselne enote, ker kot
popolnoma samostojni turistični objekti prav očitno ne pritegnejo dovolj zanimanja. Ena izmed
smiselnih enot je vključitev v že obstoječi projekt Kočevsko. Tako bi se povezali z že
obstoječimi turističnimi ponudniki. Ideja, ki se je porodila, je sodelovanje s temi občinami v
obogatitvi in razširitvi ponudbe na cel Kočevski Rog s sodelovanjem vseh občin v katerih se
nahaja. Ali pa kot vzporeden skupni projekt občin Dolenjske toplice, Črnomelj, Semič in Novo
mesto, ki bi posnemal navedeni primer. V okviru tega projekta bi lahko naredili pohodno in
kolesarsko pot po vzoru Poti miru. Ta pot bi povezovala celotno območje Kočevskega Roga z
vso naravno in kulturno dediščino. Partizanski objekti pa bi lahko kot muzeji na prostem bili
ena od atrakcij v sklopu te poti. Pri Bazi 20 bi bila ta vključitev bolj preprosta, saj delno že
deluje v tej vlogi, bolnici pa bi potrebovali bolj temeljito prenovo. Projekt Kočevsko je bil
podprt s strani Evropske Unije. Na ta način obstajajo tudi možnosti za financiranje.
Eno izmed pomembnih področij turizma, ki danes manjka pri Partizanskih objektih v
Kočevskem Rogu, je povezovanje z drugimi turističnimi objekti v okolici. Pred nekaj leti so iz
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zdravilišča Dolenjske toplice pošiljali svoje goste na vodene oglede Baze 20. Žal se je to
sodelovanje prekinilo ob menjavi animatorja v zdravilišču. Danes takih povezav ni, zato so
potencialni obiskovalci slabo informirani. Podoben problem slabe informiranosti se kaže tudi
pri tranzitnih gostih. Obnova in razširitev takih povezav bo po mojem mnenju ključnega
pomena za povečanje obiska partizanskih objektov.97 Sam ne vidim problemov v večji
integraciji objektov v širšo turistično ponudbo regije. Seveda pa je za to potrebna volja na obeh
straneh, kar bi najverjetneje potrebovalo malo spodbude. Po mnenju Jožeta Sajeta so na občini
prepoznali potencial, ki ga ima Kočevski Rog. Naslednje vprašanje pa je, kako ta potencial
izkoristiti na okolju prijazen način.98
Eden izmed pomembnejših virov obiskovalcev v preteklosti so bile šolske ekskurzije tako iz
osnovnih kot srednjih šol. Danes je teh ekskurzij zelo malo. V Sloveniji je približno 450
osnovnih šol. Za obisk Baze 20 se odloči štiri do šest osnovnih šol letno. Podobna situacija je
tudi v srednjih šolah. Tako, da danes šolski obisk predstavlja zanemarljiv delež vsega obiska
partizanskih objektov.99 Predlagal bi, da spodbudimo šole, da v programe svojih ekskurzij
ponovno uvedejo obisk Kočevskega Roga. Vsekakor je možno narediti privlačen program za
ekskurzije vseh starostnih skupin. Po mojem mnenju je to ena izmed večjih zamujenih
priložnosti tako za povezovanje lokalne skupnosti z objekti kot za turizem. Seveda pa ima ta
priložnost tudi svoje nevarnosti. Menim, da je potrebno izpostaviti napako, ki se je izvajala v
Republiki Jugoslaviji in sicer poskus uporabe objektov za indoktrinacijo. Da se izognemo temu
problemu, bi bilo potrebno razširiti ekskurzijo. Kočevski Rog ima namreč izredno bogato tako
kulturno kot naravno zgodovino: od Kočevarskih vasi, pragozdov, sprehajalnih poti, divjih
živali, kraških jam,… Ti kraji bi dodali raznolikost in zanimivost ekskurzijam in omogočali
razširitev njihove tematike iz zgolj zgodovinske na geografsko, biološko in zoološko. Poleg
ogleda partizanskih objektov pa bi si učenci lahko ogledali tudi lokacije povojnih pobojev, da
zagotovimo celoten in nepristranski pogled na zgodovino Kočevskega Roga v
narodnoosvobodilnem boju in po njem.
V sklopu teh aktivnosti bi bilo tudi možno začeti bolj vključevati aktivno lokalno in širšo
skupnost v skrb za objekte, kar bi poglobilo vezi, ki jih ima sama skupnost s temi objekti.
Mislim, da bi se morali opreti na že obstoječe Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v
Kočevskem Rogu, ki že zdaj skrbi za dodatna vzdrževanja na grobiščih. Društvo za vzdrževanje
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partizanskih grobišč v Kočevskem Rogu je začelo delovati sredi devetdesetih let. Društvo ima
okoli sto uradnih članov, od katerih je nekaj deset aktivnih. Vsaj dvakrat na leto očistijo vsa
partizanska grobišča v Rogu.100
To bi nekako zaključilo bolj kratkoročne predloge. Kot moj večji, bolj temeljit predlog pa bi se
strinjal z Jovom Grobovškom in predlagal uvedbo sistema, ki v osnovi poskuša posnemati
»English Heritage«. Sistem bi povezal večino slovenskih spomenikov državnega pomena v eno
ustanovo, kar omogoča boljše financiranje vzdrževanja in nadgradenj, saj bolj uspešni turistični
objekti omogočajo financiranje manj turistično uspešnih objektov, ki pa imajo še vedno
nekakšen globlji pomen za Slovenijo in Slovence. Ta način financiranja olajša breme države in
olajša povezovanje turističnih objektov med seboj. Sam bi predlagal posnemanje sistema
»English Heritage« ne pa »Historic Scotland«, kar bi bilo še vedno velik napredek nad
zdajšnjim sistemom. Prednost »English Heritage« je, da je organizacija bolj odmaknjena od
političnih sil in ločena od vlade in tako nekoliko zavarovana pred kaosom, ki se dogaja ob
spremembah moči v političnih vrhovih, kajti strokovnjak, ki ima proste roke lahko skrbi za
zgodovinsko dediščino brez političnega in finančnega pritiska. Seveda je implementacija takega
sistema nezaželena tako s strani privatnih lastnikov spomenikov, občin ki upravljajo s
profitnimi turističnimi objekti in na koncu koncev nekaterih delov politike, ki bi radi obdržali
večjo kontrolo nad spomeniki. Kljub težavnosti pri implementaciji je po mojem mnenju to ena
izmed najpomembnejših in največjih sprememb, ki jih lahko naredimo na tem področju.
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5. Zaključek
Kočevski Rog je imel ključno vlogo v narodnoosvobodilnem boju na slovenskem. Tukaj je
začela nastajati struktura nove države, v njem je bilo vodstvo partizanskih enot v Sloveniji in
mnogo različnih objektov. Objekti so nudili zdravstveno oskrbo, tako osnovno kot tudi bolj
zahtevne operativne posege, nudili so dom možem in ženam, ki so vodili narodnoosvobodilni
boj, med drugim se je tukaj v času druge svetovne vojne rodilo tudi nekaj otrok. V partizanskih
objektih na Kočevskem Rogu so bila tudi uredništva in tiskarne časopisov Ljudska Pravica,
Naša vojska, Slovenski poročevalec, letakov, plakatov, formularjev in tabel. Pa tudi spremljanje
tujih radijskih postaj in vzdrževanje radijskih zvez z ostalimi bazami. V objektih so se nahajali
tudi znanstveni inštitut, partizanske delavnice in elektrarna. Od teh objektov so do danes
ohranjeni samo še trije: Baza 20 in bolnici Jelendol ter Zgornji Hrastnik. Objekti so danes v
tranzicijskem stanju, saj so se v zadnjih letih zgodile velik spremembe glede vzdrževanja,
katerih končni rezultat bomo lahko videli v prihodnosti. Objekti se starajo in v prihodnosti bo
na njih vedno bolj viden zob časa.
Objekti v tem trenutku samostojno nimajo velikega turističnega potenciala. Skupaj s celotnim
Kočevskim Rogom: neokrnjeno naravo (pragozdovi), drugi zgodovinski objekti (Kočevarske
vasi,…) pa ima regija dovolj potenciala za razvoj turizma. Ta pa bi pripomogel k lažjemu
ohranjanje objektov in širjenju zgodovinskega sporočila, ki ga le ti predstavljajo. Tu bi bilo
pomembno povezovanje z že uspešnimi turističnimi destinacijami v regiji, ki so včasih že
obstajale, danes pa so nekoliko usahnile. Pomembna bi bila tudi obnovitev Kočevskega Roga
kot destinacije za šolske ekskurzije. Območje namreč obsega ogromno različnih učnih
priložnosti od zgodovinskih in geografskih virov do botanično izredno zanimivih sprehodov
skozi pragozdove. S tem bi lahko v lokalni populaciji ponovno vzbudili povezanost tako z
neokrnjeno naravo kot z njihovo zgodovino.
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6.3. Ustni viri
 Intervju z Jovom Grobovškom, Srednja vas, 29. 6. 2020, posnetek pogovora hrani avtor
diplomske naloge.
 Intervju z Jožetom Sajetom, Kočevski Rog, 5. 5. 2020, posnetek pogovora hrani avtor
diplomske naloge.
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