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PROSTORSKA PROBLEMATIKA UREJANJA KOČEVSKEGA ROGA NA 
PRIMERU UREJANJA KRAŠKIH BREZEN KOT PRIKRITIH GROBIŠČ 
 
Izvleček 
 
Diplomsko delo opisuje doslej znana prikrita grobišča v kraških breznih na območju 
Kočevskega Roga, njihovo urejanje in zavarovanje v različnih obdobjih. Posebej se 
posveča opisu trenutnega stanja na tem področju in predlaga nekatere možnosti za 
trajnostno prostorsko ureditev okolice prikritih grobišč. Namen dela je spoznati 
prostorsko problematiko urejanja Kočevskega Roga kot stičišča naravnih, kulturnih in 
zgodovinskih vrednot ter se pri tem osredotočiti na primer urejanja območja kraških 
brezen kot prikritih grobišč. Pri izdelavi je uporabljena obstoječa literatura ter podatki, 
zbrani na terenu in s pomočjo intervjujev. Obravnavana prikrita grobišča se nahajajo na 
kraško izoblikovanem površju sredi kočevskih gozdov. Leta 1990, 45 let po povojnih 
pobojih, so grobišča postala znana širši javnosti. Svojci žrtev in drugi akterji so jih želeli 
in poskušali ustrezno urediti ter zavarovati. Zaradi političnih, zakonskih in drugih ovir so 
aktivnosti potekale stihijsko, nestrokovno in neorganizirano. Posledica tega je estetsko in 
okoljsko obremenjevanje območij prikritih grobišč. Na terenskem delu smo analizirali 
obstoječe stanje in ureditev primerjali z izhodišči smernic za načrt ureditve iz leta 1991. 
Ureditev, status in zavarovanje prikritih grobišč v različnih prostorskih enotah, katerim 
pripadajo, še niso usklajeni in zadovoljivi. S pomočjo intervjujev s strokovnjaki smo 
navedli tudi predloge za nadaljnjo ureditev območij grobišč: upravljanje z gozdovi kot 
parkovnimi gozdovi, zavarovanje vrtač ob grobiščih pod Krenom in pod Macesnovo 
gorico, ureditev spominske kapele v Spodmolu pod Macesnovo gorico, razglasitev 
prikritih grobišč kot vojnih grobišč in zavarovanje Kočevskega Roga kot naravnega in 
zgodovinskega parka.  
 
KLJUČNE BESEDE: prostorsko planiranje, kras, prikrita grobišča, Kočevski Rog 
 
 
PROBLEMS OF SPATIAL PLANNING IN THE AREA KOČEVSKI ROG ON 
THE EXAMPLE OF KARST SHAFTS AS CONCEALED MASS GRAVES 
 
Abstract 
 
The thesis describes the known concealed mass graves in the karst shafts, located in the 
region of Kočevski Rog, together with their arrangements and protection during different 
periods of time. In particular it pays great attention to the condition of the location at the 
present moment. It also suggests some possibilities to arrange the location of concealed 
mass graves. The purpose of this paper is to recognize spacial problems of arranging the 
area of Kočevski Rog as a crossroads of natural, cultural and historic values and to focus 
on the arranging of the location of the karst shafts as concealed mass graves. All the 
existing literature and field data collection, gathered with the aid of interviews, are used 
to work up the thesis. The discussed concealed mass graves are located on the karst 
formed surface in the middle of Kočevje forests. In 1990, 45 years after the after war 
killings took place, the concealed mass graves became known to the public. The relatives 
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of the victims and some other activists wanted and tried to properly arrange and protect 
them. Because of the political, legal and other obstacles, they acted without any proper 
plan, unprofessionally and unorganized. The result of all of that are locations of 
concealed mass graves which are aesthetically and environmentally burdened. In the 
fields we analysed the condition of the locations at the present moment and compared the 
arrangements with the original guidelines of the plan arrangements from 1991. The 
arrangement, status and the protection of the concealed mass graves in different spacial 
units, to which they belong to, are still not adjusted and satisfying. We also interviewed 
the experts who helped us to name the suggestions for further arrangement of the 
concealed mass graves locations: the managing of the forests as park woods, the 
protection of the sinkholes near the concealed mass graves under the Kren and 
Macesnova gorica, the arranging of memorial chapel in Spodmol at Macesnova gorica, 
the announcement of concealed mass graves as war graves and the protection of 
Kočevski Rog as natural and historical park. 
 
KEY WORDS: spatial planning, karst, concealed mass graves, Kočevski Rog 
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1 UVOD 

Prikrita grobišča lahko opredelimo kot ostanke preteklih dogodkov v pokrajini. 
»Historizmi«, kot jih opredeljuje Svetozar Ilešič, so ena od pokrajinskih potez, ki so 
»rezultat procesov v preteklosti, izraz funkcij, ki so ugasnile ali so se bistveno 
spremenile«. V geografiji nas ti zanimajo kot »antropogeni elementi resničnega 
današnjega geografskega okolja« (Ilešič, 1964, str. 4). Praktična dejavnost sodobne 
družbe v prostoru z ostanki preteklosti ravna različno: bodisi jih uničuje kot oviro, bodisi 
jih z odkrivanjem (tudi) pozitivnih možnosti prilagaja sodobnim funkcijam, ali pa jim 
prizanaša ter jih celo ščiti kot kulturno-zgodovinske in turistične znamenitosti.  

Na območju Kočevskega Roga se velika večina doslej znanih prikritih grobišč nahaja 
v specifičnem okolju - v kraških breznih sredi zadnjih ostankov relativno 
nefragmentiranih in neokrnjenih gozdov. Kot pričajo spominska literatura in rezultati 
raziskav, v breznih leži več tisoč žrtev. Posebnost območij prikritih grobišč je njihov 
izrazito pietetni, spominski in simbolni značaj. Za razliko od partizanskih in drugih 
vojnih grobišč pa prikrita grobišča v Kočevskem Rogu zaradi političnih in zakonskih ovir 
ter strahu niso bila urejena kot grobovi, pokopališča, niti niso bila zavarovana kot 
spomeniki, temveč so bila z namenom prikrivanja njihove vsebine večkrat minirana ali 
zasuta z odpadki. Po letu 1990, ko so postala znana širši javnosti, jih ljudje obiskujejo z 
različnimi nameni. Od takrat si različni akterji prizadevajo za ureditev in določitev 
ustreznega pravnega statusa območij prikritih grobišč. 

Prostorska problematika urejanja območij prikritih grobišč doslej še ni bila 
sistematično obravnavana. Leta 1991 so bile v okviru Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine v Ljubljani izdelane Smernice za načrt ureditve prikritih grobišč v Kočevskem 
Rogu, ki pa so bile pri izvajanju do januarja 2008 upoštevane le deloma. 
 
1.1 Namen in cilji 
 

Namen diplomskega dela je spoznati prostorsko problematiko urejanja Kočevskega 
Roga kot stičišča naravnih, kulturnih in zgodovinskih vrednot ter se pri tem osredotočiti 
na primer urejanja območja kraških brezen kot prikritih grobišč. 

Cilji diplomskega dela so: 
- opisati doslej znana prikrita grobišča v kraških breznih na območju Kočevskega 

Roga,  
- opisati urejanje in zavarovanje prikritih grobišč v Kočevskem Rogu v različnih 

obdobjih, 
- analizirati ustreznost trenutne ureditve prikritih grobišč v Kočevskem Rogu glede na 

smernice za načrt ureditve,  
- opredeliti pravni status prikritih grobišč v Kočevskem Rogu in zavarovanje 

njihovega ožjega in širšega območja, 
- opredeliti nekatere možnosti za trajnostno prostorsko ureditev območij prikritih 

grobišč. 
 

1.2 Delovne hipoteze 
 

V diplomskem delu smo se usmerili na raziskovanje in potrjevanje naslednjih delovnih 
hipotez:  
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• zaradi političnih, pravnih in drugih ovir je bilo urejanje območij prikritih 
grobišč v breznih Kočevskega Roga stihijsko, nenačrtovano in nestrokovno,  

• ureditev in pravni status prikritih grobišč v Kočevskem Rogu še nista 
ustrezna,  

• prostorsko urejanje spomenikov, objektov in območij 
narodnoosvobodilnega boja v Kočevskem Rogu je bilo intenzivnejše in 
organizirano bolje, 

• območje Kočevskega Roga je zaradi svojih specifičnih naravnih, 
zgodovinskih in kulturnih vrednot treba ustrezno zavarovati. 
 

1.3 Metodologija dela 
 

Diplomsko delo je regionalno-geografska študija, osredotočena na problematiko 
urejanja območja točkastih enot v naravnem okolju, ki jih zaznamuje predvsem njihov 
simbolni, zgodovinski in pietetni značaj.  

Teoretični del diplomskega dela je plod kabinetnega raziskovalnega dela. Opira se na 
literaturo različnih strokovnjakov in drugih avtorjev, ki se ukvarjajo z zgodovinskimi 
dogajanji na območju Kočevskega Roga.  

Za določitev kraških brezen kot prikritih grobišč na obravnavanem območju smo 
uporabili podatke iz Evidence prikritih grobišč Republike Slovenije, ki jo vodi 
Ministrstvo za kulturo, vir njihovega speleološkega opisa pa je Kataster jam Jamarske 
zveze Slovenije in Inštituta za raziskovanje krasa. 

Za pridobitev zgodovinskih podatkov o prizadevanju za zavarovanje in ureditev 
Kočevskega Roga ter prikritih grobišč smo raziskovali arhiv Informacijsko 
dokumentacijskega centra za dediščino in Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novem 
mestu. Razvrstili smo jih sistematično in v zgodovinskem zaporedju, pri čemer smo 
določili nekaj časovnih mejnikov.  

Današnje stanje ureditve proučevanih območij smo analizirali  na terenu s pomočjo 
strokovnjakov: geografa, geodeta, zgodovinarja in gozdarja. Zaradi pietete obiskovalcev 
grobišč nismo šteli in anketirali, temveč smo za pridobitev podatkov o obiskanosti 
grobišč opravili kratke intervjuje z nekaterimi poznavalci območja in obravnavane 
problematike.  

Ker problematika ni primerna za natančno analitično tehniko in je še vedno politično 
občutljiva, smo na podlagi intervjujev oblikovali možne smernice nadaljnjega urejanja 
območij prikritih grobišč. Te smo podrobneje opisali s pomočjo literature in drugih virov.  
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2 GEOGRAFSKI ORIS PROUČEVANEGA OBMOČJA 

Kočevski Rog je v dinarski smeri (SZ-JV) dolg 25 km, v prečni pa 14 km širok 
(Slovenija..., 1998, str. 436). Na severozahodu meji na Suho krajino, na zahodu na 
Kočevsko polje, na vzhodu na dolino Črmošnjice in Belo krajino, na jugu pa na dolino 
Kolpe. Osrednji del Kočevskega Roga sestavljata hrbet Roga (Veliki Rog, 1099 m) in 
Poljanska gora (Debeli vrh, 864 m), na zahodu je nižja Kočevska Mala gora z vmesnim 
Koprivniškim podoljem, na skrajnem vzhodu pa se dviga Mirna gora (1047 m) 
(Enciklopedija Slovenije, 1991).  
 
2.1 Regionalizacija 
 

Melik v svoji regionalizaciji (1954 - 1960) območje Kočevskega Roga uvršča v 
mezoregijo Kočevsko, Ilešič (1958) v mezoregijo visoke kraške planote in polja, 
Gamsova regionalizacija iz leta 1983 pa ga uvršča v mikroregijo Ribniško in Kočevsko 
gorovje. Po Gamsovi pokrajinski ekološki sestavi Slovenije Kočevsko-Roški kras 
predstavlja eno od mezoregij. Po naravnogeografski regionalizaciji Slovenije, ki so jo 
med leti 1993 in 1995 pripravljali strokovnjaki z Geografskega inštituta ZRC SAZU ter z 
Inštituta za geografijo, Kočevski Rog spada v dinarsko pokrajino, ki vključuje še Malo 
goro in Poljansko goro.  

Najprimernejši regionalni opis območja je za potrebe tega diplomskega dela podan v 
slednji členitvi ozemlja: »Osnovne poteze pokrajine so izredna gozdnatost, močna 
zakraselost, odsotnost površinskih vodnih tokov, redka poseljenost, gospodarska 
zaostalost in prometna odročnost« (Slovenija..., 1998, str. 436). 

 

 
 

Slika 1: Mezoregija Mala gora, Kočevski Rog, Poljanska gora (Slovenija..., 1998). 
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2.2 Naravnogeografske značilnosti območja Kočevskega Roga 
 

Geološko gledano pripada območje Kočevskega Roga geotektonski enoti Notranjih 
Dinaridov. Za te je značilna izjemna debelina mezozojskih karbonatnih kamnin, ki so 
nastajale na Dinarski karbonatni platformi. Kočevski Rog in njegovo širšo okolico tako 
gradijo zgornjetriasni stromatolitni dolomiti, plastoviti in masivni jurski apnenci in 
dolomiti ter plastoviti temni in svetli kredni apnenci. Nekarbonatne kamnine so na 
omenjenem območju izjemno redke. Predstavljajo jih eocenski flišni peščenjaki in 
muljevci, ki jih najdemo le v redkih erozijskih krpah. Območje Kočevskega Roga je 
prepredeno s številnimi prelomi. Prevladujejo zmični prelomi v dinarski smeri in vezni 
prelomi v prečno-dinarski smeri. Območje je zaradi prevladujočih karbonatnih kamnin 
izjemno zakraselo. Pojavljajo se skoraj vse kraške oblike, velikokrat pa kraške oblike 
sledijo prelomom, razpokam in spremembam v litologiji (Osnovna geološka karta SFRJ 
1974, 1983, 1986; Placer, 1999). 

Kredni apniški skladi so debeli od 1700 do 2200 m, sledijo pa jim še jurski in triasni 
apnenci in dolomiti. To omogoča popolno zakrasevanje (cv: Kranjc, 1990). Podnebne 
značilnosti določajo intenziteto procesov zakrasevanja, ki vplivajo na nastanek in 
nadaljnji razvoj kraških oblik. Ti so močnejši in hitrejši ob zadostni količini padavin in 
primerni temperaturi (v hladni vodi se raztopi več CO2). Kočevski Rog je zato razčlenjen 
s številnimi površinskimi in podzemnimi kraškimi pojavi: makro-površinskimi oblikami 
(kopasti vrhovi, podolja, doline, večje kraške globeli), mezo-površinskimi oblikami 
(udornice ali koliševke, vrtače, suhe doline, zatrepi, slepe doline) in kraškimi votlinami 
(jame, brezna, spodmoli) (Durini, 2005). 

 Kraško površje Kočevskega Roga zaznamujejo tudi drobne površinske oblike in 
posebna oblikovanost skal na površju. 

Zaradi prevlade karbonatnih kamnin so površinski vodni tokovi zelo redki (le manjši 
izviri, zajetja). Pod Kočevsko Malo goro in Kočevskim Rogom se podzemni tokovi 
pretakajo globoko pod površjem (Durini, 2005).  

Na karbonatnih kamninah so razvite pokarbonatne prsti, ki na večjih strminah in bolj 
vzpostavljenih legah prehajajo v plitvo rendzino. Odeja prsti večinoma ni sklenjena, zato 
je površje razčlenjeno z apnenčevimi skalnimi čoki. Prst je skeletna in se v večini 
pojavlja v posameznih skalnih žepih. Sklenjena odeja prsti je omejena na nekatere kraške 
kotanje ter na območja, ki jih je uredil človek z dolgotrajnim trebljenjem površinskega 
kamenja (Slovenija..., 1998). 

Po nekaterih virih je bilo kočevsko območje do 13. stoletja v celoti poraščeno z 
gozdovi. To je bilo v času, ko so bili lastniki Kočevske Ortenburški grofje. Po začasnem 
lastništvu celjskih grofov, avstrijskega cesarja in drugih je veleposest postala last 
Auerspergov vse do leta 1932, ko so bili gozdovi razlaščeni. Šele gozdarski strokovnjak 
Hufnagel (1857-1942) je uvedel strokovno zasnovano prebiralno obliko sečnje, ki je 
napravila konec neregularnim izbirnim sečnjam pa tudi drugim sečnjam. Prebiralna 
oblika sečnje se je razširila tudi po ostalem dinarskem krasu Slovenije, Hrvaške in Bosne. 
V gozdove Kočevskega Roga naj bi intenzivneje posegali šele od 19. stoletja, sprva s 
pridobivanjem pepelike in oglarjenjem za železarno na Dvoru, pozneje tudi s spravilom 
lesa (Kordiš, 1993; Bavdek, Mihevc, 1995; Slovenija..., 1998). 

Na območju masiva Kočevski Rog prevladujejo dobro ohranjeni jelovo-bukovi 
gozdovi. V nižjih legah prehajajo v pretežno bukove gozdove. Na območjih opuščenih 
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vasi so manj kvalitetni gozdovi v nastajanju, z več grmovnega sloja in gozdnih jas. To 
območje je poznano po zimskih koncentracijah in zimovališčih jelenjadi.  

Pomembni biotopi, ki se nahajajo na območju Kočevskega Roga, so predvsem 
pragozdni ostanki, npr. sestoj visokogorskega bukovega gozda na strmem vzhodnem 
pobočju Kope severno do Koprivnika s površino 14 ha in jelovo–bukov gozd 
Rajhenavski Rog na vrtačasti kraški planoti v osrednjem delu Kočevskega Roga z 51 ha. 
V teh prostranih gozdovih živijo vse za te biotope značilne živalske vrste, zaradi velikih 
sklenjenih kompleksov ohranjene narave pa so prisotne tudi vse tri velike zveri (ris, rjavi 
medved in volk). Posebnost Kočevskega Roga so številne kraške jame in brezna z 
ohranjenim jamskim živalskim svetom (Gozdnogospodarski načrt..., 2007).  

Na območju Kočevskega Roga prevladuje celinsko podnebje. Povprečna letna 
temperatura, zmerjena na meteorološki postaji na Planini (740 m) ob vznožju Mirne gore, 
je 7,7°C, povprečna januarska temperatura je -1,9°C, povprečna julijska pa 16,9°C. 
Količina letnih povprečnih padavin znaša 1579 mm, največ jih pade poleti in jeseni, 
najmanj pozimi. Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu (Slovenija..., 
1998). 

Zaradi hladnega zraka, ki se v kraških depresijah zadržuje dolgo v poletje, uspeva na 
dnu udornic mraziščni smrekov gozd. Mrzel zrak se v nekaterih kraških jamah žepaste 
oblike zadržuje še dlje, tam se sneg in led ohranita vse leto (Velika knežja jama, Ledena 
jama pri Kunču) (Slovenija..., 1998). 
 
2.3 Družbenogeografske značilnosti 
 

Odročna, težko prehodna, močno zakrasela in gozdnata pokrajina je bila poseljena 
razmeroma pozno. Slovenska notranja kolonizacija v 12. in 13. stoletju se je zaradi 
pomanjkanja ustreznih obdelovalnih površin večinoma ustavila na njenem obrobju. Zato 
so v tridesetih letih 14. stoletja Ortenburžani pričeli naseljevati koloniste s Koroške in 
Tirolske, pozneje pa tudi uporne kmete iz Turinške in Frankovske. Glavnina zunanje 
kolonizacije je potekala med leti 1349 in 1363, v 15. stoletju pa se je nadaljevala notranja 
kolonizacija, za katero je bilo značilno pridobivanje novih kmetijskih površin s krčenjem 
gozda in nastajanje novih naselij. 

Razvoj pokrajine so v 15. in 16. stoletju prizadeli številni turški vpadi. V tem času so 
si posamezne dele pokrajine lastile različne fevdalne rodbine. Da bi Turkom onemogočili 
prodiranje iz Poljanske doline proti Koprivniku ter preko Rajhenava in Trnovca v Suho 
krajino in naprej proti Ljubljani, so v okoliških gozdovih prepovedali sekanje dreves. V 
Koprivniku in Starem logu so zgradili tabore, na izpostavljenih vzpetinah pa so na 
morebitno nevarnost opozarjali kresovi.  

Ob prvem popisu števila prebivalcev leta 1869 je na območju Male gore, Kočevskega 
Roga in Poljanske gore živelo 11.757 ljudi. Število je začelo naglo upadati že v zadnjih 
desetletjih 19. stoletja, ko so zaradi gospodarskih težav prebivalci emigrirali predvsem v 
Združene države Amerike in Kanado. Leta 1931 je v pokrajini živelo še 8.409 ljudi, 
zaradi odselitve Kočevarjev med letoma 1941 in 1942 pa so jih ob popisu leta 1948 
našteli le še 3.209 (Jarc, 1974; Slovenija..., 1998).  

Če ne upoštevamo neposeljene pokrajine Javorniki in Snežnik, je območje Male gore, 
Kočevskega Roga in Poljanske gore najredkeje poseljen predel Slovenije. Ob popisu leta 
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1991 je v pokrajini živelo komaj 1678 ljudi. Gostota prebivalstva je zgolj 3 osebe na km², 
nadpovprečno sta poseljeni le Poljanska dolina in dolina Kolpe (Slovenija..., 1998). 

Na območju Kočevskega Roga je bilo v preteklosti zgrajenih veliko cest, ki so služile 
pretežno za prevoz lesa, danes pa skozi te gozdove poteka še veliko drugega prometa. 
Glavna povezava med Kočevjem in Podturnom je t. i. Roška cesta, ki je predvsem poleti 
pomembna tranzitna cesta. Roška cesta je na nekaterih predelih (odsek ob grobišču pod 
Krenom in na relaciji Podturn - Baza 20) asfaltirana. Glavne dejavnosti na obravnavanem 
območju so predvsem gozdarstvo, lovstvo, turizem in rekreacija ter varstvo naravnih 
vrednot (Gozdnogospodarski načrt..., 2007). 
 
2.4 Kras in gozdovi Kočevskega Roga kot del vojne strategije v polpretekli 
zgodovini 
 

V kraškem svetu so razmere za preživetje težke, a tem se je kljub vsemu mogoče 
prilagoditi in človeku zagotoviti pogoje za daljše obdobje bivanja. Kraška območja, ki to 
dokazujejo, so Gorski Kotar, Hercegovina, Velebit, Dalmacija, Črna Gora. V Sloveniji je 
primer take prilagoditve območje, kjer je v času 1. svetovne vojne potekala soška fronta - 
konfiguracijo tako površinskega kot tudi podzemnega krasa so vojaki izkoristili 
popolnoma. V času 2. svetovne vojne so podobno izkoristili območje Kočevskega Roga 
(Božičević, 1991).  

Kočevski Rog je zaradi svoje razsežnosti, gozdnatosti in kraškega reliefa po izselitvi 
kočevskih Nemcev v Posavje in Posotelje pozimi 1941/42 postal eno najpomembnejših 
območij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Političnemu in vojaškemu vodstvu, 
ustanovam, bolnišnicam, lekarnam, šolam, tiskarnam, delavnicam je območje nudilo 
zavetje v takem obsegu kot nobeno drugo v Sloveniji.  

Z nastankom velikega osvobojenega ozemlja na Dolenjskem in Notranjskem maja 
1942 so se v izpraznjeno kočevarsko vas Novi Breg in v nove barake na Kraljevem 
kamnu in Kamenjaku naselili predstavniki tedanjega vrhovnega političnega in vojaškega 
vodstva: Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, Izvršnega odbora 
Osvobodilne fronte in glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. Na Podstenicah so 
v tem času obratovale delavnice, na Daleč Hribu pa je bila v logarski koči urejena 
partizanska bolnišnica v Kočevskem Rogu, prva v sklopu Slovenske centralne 
vojnopartizanske bolnišnice (v nadaljevanju: SCVPB). Za potrebe vedno številčnejših 
partizanskih enot so zapuščena kočevarska polja pričele obdelovati posebne delavske 
skupine in poljedelci iz sosednjih slovenskih vasi. V Starem Logu so se nahajala večja 
skladišča in intendanca glavnega poveljstva, v Novem Bregu je začela delovati radijska 
oddajna in sprejemna postaja, na Jelenici pa glavna tehnika. Poleg tega je v Rogu z delom 
začela še vrsta drugih tehničnih in preskrbovalnih ustanov ter organov (Ferenc, 1985; 
Ferenc,1992). 

Italijanska vojska je med veliko ofenzivo avgusta 1942 preiskala celotno območje 
Kočevskega Roga, vendar kljub številnim žrtvam, uničenju delavnic na Podstenicah, 
bolnišnic na Daleč Hribu in zaselku Klister cilja ni dosegla, saj so se ranjenci, bolniki in 
zdravstvena oskrba ter politično in vojaško vodstvo skrili v zasilno pokritih vrtačah 
(Ferenc, 1985; Ferenc, 1992).  

Vodstvo se je aprila 1943 preselilo nazaj v Kočevski Rog, kjer so bile zgrajene t. i. 
baze. »Partizanske baze imenujemo zlasti v gozdovih postavljene stavbe, ki so daljši ali 
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krajši čas služile za bivališča vodstvenim političnim in vojaškim organom 
narodnoosvobodilnega gibanja« (Ferenc, 1992, str. 11). Pri izbiri kraja postavitve baze je 
odločilno vlogo igrala varnost. Pomembnejše je bilo bivališče, strožji so bili ukrepi, ki so 
zagotavljali tajnost njegove lege in dejavnosti. Baza 20 na Sokolskem Vrhu je bila sedež 
političnega vodstva, Baza 21 na Kraguljem Vrhu sedež glavnega štaba 
Narodnoosvobodilne vojske (v nadaljevanju: NOV), Partizanskih odredov Slovenije (v 
nadaljevanju: POS) in zavezniških vojaških misij. V Bazi 15 blizu Cinka je bila višja 
partijska šola, v Bazi 15-A pa višja šola Zveze komunistične mladine Jugoslavije. Pod 
Kraljevim kamnom je začela delovati tehnika Urška, iz katere se je kasneje pod Babjo 
Gorico blizu Podstenic razvila Partizanska tiskarna. V Gričicah pa so ustanovili oficirsko 
šolo glavnega štaba NOV in POS (Ferenc, 1985; Ferenc,1992).  

Centralno bolnišnico je leta 1943 sestavljalo deset postojank, ki so naštete po vrstnem 
redu nastanka: Jelenbreg, Jelenžleb, Vinica, Spodnje Lašče, Pugled, Hrastnik, Jelendol, 
Stari log, Zgornje Lašče in Lesen kamen (Ferenc, 1986, str. 13). Bolnišnica Jelendol je 
bila zgrajena v globoki in z bukvami ter jelkami zarasli dolini pod Daleč hribom, kjer so 
ranjenci iz bolnišnice na Daleč hribu preživeli veliko italijansko ofenzivo. Pri tem je 
vojna strategija določala, da bolnišnice niso smele biti zgrajene blizu znanih kraških jam 
ter izvirov in studencev, ki so bili označeni na vojaških kartah; vir vode so bile izkopane 
jame na dnu bližnjih kotanj, v katere se je počasi stekala voda. Za gradnjo bolnišnic so 
uporabljali le material iz gozda ter zapuščenih in pogorelih vasi (žeblje, okna, cevi ...). 
Dohode so skrbno skrivali, poti do njih pa so bile speljane tudi po skalah in hlodih, s 
čimer so za seboj zakrivali sledi. Veljalo je pravilo, da se pri gradnji bolnišnice in dobavi 
lesa ali kuriva ne sme spremeniti izgleda okolice, kakor tudi ne razgaliti terena, da ne bi 
izsekavanje postalo opazno iz zraka. Vsaka postojanka je morala zgraditi še bunker za 
hudo ranjene, ki je moral biti od bolnišnice čimbolj oddaljen, po možnosti zgrajen pod 
zemljo ali v preurejeni kraški jami (Ferenc, 1985; Ferenc, 1992). Za umrle na 
postojankah je bil predpisan postopek ob pokopu. Pri pogrebu je moral prisostvovati vsaj 
en član vodstva oddelka. Za grob so morali vedeti vsaj trije, njihova imena pa so morali 
sporočiti upravi. Grob so morali zaznamovati s križem ali količkom, pod križ pa zakopati 
zaprto stekleničko s podatki umrlega in o vzroku smrti. Vsak oddelek je moral urediti 
skico terena z grobovi in jo hraniti v arhivu, predmete umrlega pa poslati na upravo 
(Ferenc, 1985). Po vojni so umrle prekopali v skupno grobišče ali grobišče obeležili s 
spomenikom (Ferenc, 1992). Po razorožitvi in odhodu italijanske vojske so partizani v 
Kočevski Rog prepeljali velike količine različnega vojaškega materiala. Nemška vojska 
je odkrila nekaj opuščenih ali izpraznjenih bolnišnic (v Štalah, Novem Taboru in 
Jelenžlebu), pobila ranjence v bolnišnici Pugled in odkrila nekaj skladišč opreme, živil, 
sanitetnega materiala in streliva. Vodstvo je to ofenzivo preživelo v bunkerjih na 
Kraljevem kamnu (Ferenc, 1985; Ferenc, 1992). 

Leta 1944 je bil Kočevski Rog zavarovano in povsem mirno območje. Poleg že prej 
ustanovljenih baz je pri Toplem vrhu nad Črmošnjicami maja 1944 začela delovati Baza 
80, v kateri so bili upravni organi predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
in Znanstveni inštitut (Ferenc, 1985; Ferenc, 1992). 

Ob koncu leta 1944, ko se je politično vodstvo preselilo iz Baze 20 v Belo krajino, so 
v Rogu ostali le še ekonomati, bolnišnice, tiskarna, v Črmošnjicah in v Starih žagah pa 
delavnice. Ko je bil Kočevski Rog že svoboden, je vodstvo izdalo povelje za izpraznitev 
vseh še delujočih bolnišnic v Kočevskem Rogu. Aprila 1945 so se ranjenci, bolniki in 
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zdravstveno osebje skupaj z upravo SCVPB preselili v Srpske Moravice, od tam pa čez 
Kočevje v osvobojeno Ljubljano (Ferenc, 1985; Ferenc, 1992).  

Kraški in gozdni teren Kočevskega Roga je s svojimi globokimi brezni omogočal tudi 
skrivne množične poboje nekaj tisoč vrnjenih domobrancev in drugih nasprotnikov NOB. 
Na morišča v Kočevskem Rogu so vodili tudi jetnike iz novomeških zaporov. Po 
navodilu slovenskega notranjega ministra Zorana Poliča iz leta 1945 je bilo treba grobove 
nemških in drugih okupatorjev in njihovih sodelavcev »zravnati«. V bližini grobišč, 
predvsem tistih množičnih in bolj obiskanih, je slovenska Služba državne varnosti še v 
80. letih prejšnjega stoletja opazovala, kdo prihaja na mesta, kjer naj bi ležali posmrtni 
ostanki žrtev. Grobišča so bila javnosti prikrita do leta 1990, ko so 8. julija ob grobišču v 
Jami pod Krenom priredili t. i. spravno slovesnost (Ferenc, 1992; Ferenc, 2005). 
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3 PRIKRITA GROBIŠČA V KRAŠKIH BREZNIH  

3.1 Opredelitev prikritih grobišč 
 

Izrazi zamolčana grobišča, povojna grobišča, fojbe na Krasu in Trnovski planoti ter 
trenutno najbolj uveljavljen prikrita grobišča, označujejo tako grobišča, ki so posledica 
povojnih množičnih in posamičnih izvensodnih usmrtitev v letih 1945-46, kot tudi tista iz 
časa vojne, v katerih ležijo posmrtni ostanki pripadnikov oboroženih formacij 
protipartizanskega tabora in civilistov. V širšem pomenu pa pod izrazom prikrita grobišča 
razumemo vsa tista, kjer so pokopani v omenjenem obdobju ubiti vojaki in civilisti, ki 
niso mogli ali smeli imeti svojega groba. V politični, publicistični in deloma strokovni 
rabi se je za ta grobišča uveljavil izraz povojna (množična) grobišča (Ferenc, 2005, str. 
6). 

 
3.2 Prikrita grobišča v Sloveniji 
 

Dosedanje raziskave kažejo, da je po ozemlju Slovenije raztresenih izredno veliko 
prikritih grobišč, večjih in manjših. Spisek se vztrajno daljša, še vedno pa za mnoga 
grobišča lokacije niso znane. 

 
Prikrita grobišča lahko v grobem razdelimo v nekaj kategorij: 

• kraške jame, 
• zapuščeni rudniški jaški, 
• protitankovski jarki, ki so jih ob koncu vojne izkopali Nemci, 
• izkopane jame, na primer na gozdnih jasah ali na travnikih ob robu gozdov 

(Griesser-Pečar, 2007, str. 496-497). 
 
Na Brežiškem polju, v okolici Celja in v Tezenskem gozdu naj bi bila grobišča v 

protitankovskih jarkih, pri Pivki v zapuščeni apnenici, v Košnici pa v močvirnati dolini 
ob potoku. Domnevno grobišče se nahaja tudi na območju odlagališča trdnih odpadkov in 
odpadne sadre Cinkarne Celje ter na zahodnem delu komunalnega odlagališča, v ribniku 
pod gradom Hrastovec, v rudniškem rovu v Laškem, zapuščenem rudniku v Krištandolu, 
v gramoznih jamah, strelskih jarkih ... (Žajdela, 1991). 

Med potrjenimi grobišči, v katerih leži več kot 12.000 umorjenih žrtev, so najbolj 
znana tista pri Teharjah, v Starem Hrastniku - Zasipu, Hudi jami pri Laškem, 
Krištandolu, na Pohorju, v Mariboru (Tezno) ... Med taka grobišča sodijo tudi nekatera 
kraška brezna v Kočevskem Rogu (Griesser-Pečar, 2007).  

 
3.3 Značilnosti kraških brezen 
 

Jame so naravne podzemne votline, dovolj velike, da gre vanje človek (Mihevc, 1995, 
str. 12). V Sloveniji je bilo marca 2007 znanih in registriranih 9025 jam (Kataster jam..., 
2007).  

Navpične vhode v podzemlje oziroma v jame ali tudi skoraj navpično potekajoč 
jamski rov imenujemo brezna (Mihevc, 1995, str. 12). Najmanjša brezna so velika le 
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toliko, da se človek s težavo spusti vanje, nekatera pa imajo več deset metrov premera ter 
so globoka več sto metrov. Brezna, ki imajo velike vhode ali se nahajajo blizu naselij, so 
znana velikemu številu ljudi. Ta brezna imajo pogosto tudi posebna imena, na primer po 
lastniku zemljišča, po naselju ipd. (Koščevo brezno, Gradišnica, Kaserova jama). Manjša 
brezna in tista, ki ležijo v odmaknjenih območjih, pa so poznana le malo ljudem. Zanje 
vedo običajno le lastniki parcel, lovci, gozdarji in jamarji. 

Brezna so nastala na več načinov. Večino je oblikovala prenikajoča deževnica s 
korozijskim širjenjem razpok v apnencu in dolomitu. Prazne votline lahko nastanejo, ker 
se pri tem vsa kamnina raztopi in jo voda odnese v obliki raztopine, netopnega ostanka pa 
praktično ni. Nekatera brezna so nastala tudi s porušenjem stropa nad kraško votlino. 

Stene brezen v gornjem delu, zlasti če so vhodne odprtine velike, so izpostavljene 
letnim vremenskim spremembam, v globini pa so pogoji dokaj stalni. Zmrzovanje, 
spiranje in raztapljanje lahko povzroči, da od sten odpadajo kosi apnenca, ki se potem 
nabirajo na dnu brezna v obliki nasipnih stožcev ali melišč. 

Na dnu brezen se nabirajo tudi predmeti, ki padejo vanje s površja, npr. listje, veje ter 
kamenje. Kamenje, ki je v brezno padlo s površja, lahko od tistega, ki je odpadlo od stene 
brezna, ločimo po obliki. 

Na dnu brezen se običajno pojavi prava jamska klima, stalna vlaga in temperatura, ki 
je podobna povprečni letni temperaturi okolice. Zato so razpadni procesi v jamah precej 
počasnejši kot na površju ter prispevajo k ohranjanju nekaterih snovi, na primer lesa, 
kosti, usnja ipd. (Mihevc, 2000, str. 332-333). 
 

3.3.1 Človekova uporaba kraških brezen 

Na brezna so se že zelo zgodaj v človeški zgodovini navezovali različni kulti. V tem 
smislu je pri nas najbolj znano arheološko najdišče Jama na Prevali II pri Škocjanskih 
jamah, saj so v to jamo več sto let odmetavali bronaste predmete. Brezna so človeku že 
od nekdaj služila kot skladišča snega in ledu, uporabljal pa jih je tudi za odlaganje 
kamenja ob trebljenju površin, za skrivanje in odmetavanje orožja, eksploziva, kadavrov 
domačih živali ...  

V prejšnjem stoletju pa so nekatera brezna, predvsem tista v bližini vasi, cest in 
železniških prog, postala odlagališča odpadkov in odvečnih predmetov različnega izvora. 
V Polhovo jamo pri Neverkah so v petdesetih letih metali strelivo iz 2. svetovne vojne, 
kasneje pa so v jamo odlagali še odpadke iz bližnje klavnice. Jama Golubinka na 
Hrvaškem je služila za odlaganje odpadkov iz zadarskih klavnic, saj je bilo poleg vhoda v 
brezno dovolj prostora za obračanje kamionov, ribje konzerve so bile zmetane v jamo 
pod goro Učko, v Socerbski jami pod Vrhom je bilo najdenih približno 200 m³ salam, v 
nekatere hrvaške in slovenske jame so napeljane cevi za kanalizacijo ... Taka brezna so 
ljudje pogosto povsem zasuli tako da se jih sploh ne opazi več (npr. Štrukljevo brezno pri 
Studenem). 

Nekatera brezna pa so po 2. svetovni vojni postala tudi množična grobišča (Habe, 
1975; Božičević, 1991; Mihevc, 1995; Mihevc, 2000). 
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3.3.2 Uporaba brezen kot krajev za množične poboje 

Medtem ko je človek skozi zgodovino jame uporabljal za zatočišča, bivališča ter za 
svetišča in pokopališča (npr. Ajdovsko jamo ob koncu mlajše kamene dobe in grobišče v 
breznu Vatinovac na Hrvaškem v bronasti dobi (Božičević, 1991)), so bila brezna nekdaj 
uporabljana veliko manj. Nekatera med njimi so postala množična grobišča. 

Človeški posmrtni ostanki so v Sloveniji evidentirani v 96 breznih (Bavdaž, 2005).  
Kot že omenjeno v opredelitvi pojma prikrita grobišča, so »jame, v katere so metali 

ljudi«, na Primorskem imenovali fojbe, na Kočevskem, Notranjskem in Dolenjskem pa se 
za tovrstne jame uporablja zgolj izraz brezno (Mihevc, 1999, str. 99). 

Čeprav je bil pojav prikritih grobišč v breznih razširjen po celotnem slovenskem 
krasu, jih lahko na osnovi števila žrtev, predvsem pa po drugih posegih in sledovih, 
razdelimo v dva tipa: 

- brezna z ostanki le nekaj oseb, ki so jih običajno v brezno vrgli oblečene. Grobnice 
so verjetno postala v času gverilskega vojskovanja in revolucije ali zaradi povojnih 
osebnih obračunavanj. Trupla v njih so pokrita zgolj z materialom, ki je produkt naravnih 
procesov, saj kasneje sledov ni nihče več zakrival. Ta brezna so manj poznana in se 
nahajajo v odmaknjenih gozdnatih območjih. 

- brezna kot kraji za množična grobišča oziroma za prikrivanje množičnih pobojev. V 
njih se nahajajo ostanki velikega števila ljudi, katerih poboji med 2. svetovno vojno ter po 
njej so bili organizirani in so trajali dalj časa, zato niso mogli ostati povsem skrivnost 
(Mihevc, 1995, str. 385). 

 Zaradi podobne zgodovine taka grobišča zasledimo tudi na dinarskem krasu Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine ter v Črni gori (Božičević, 1991).  

Za razliko od omenjenega grobišča v breznu Vatinovac, kamor so umrle v bronasti 
dobi pokopavali po ritualu z visoko stopnjo pietete (dokaz za to so keramična posoda ob 
glavi pokojnika ter okostje žrtvovane domače ali divje živali), so bile osebe v brezna 
dobesedno vržene. Brezna so izbrali zato, ker je bilo mogoče sledove likvidacije 
razmeroma enostavno prikriti (cv: Karapandžič, 1980; Mihevc, 1993).  

Pogosta so poročila o mlajšem posipu različnega materiala preko kosti. V nekaterih 
primerih gre za naravne procese posipanja skozi vhod ali polzenje in mešanje plasti v 
strmih posipnih stožcih, kjer ležijo tudi človeški ostanki. Tako se posmrti ostanki 
pomešajo med grušč in skalovje. Zaradi cirkulacije in pretakanja površinske ter 
podzemne vode lahko kosti prekriva ilovnat sediment, te pa lahko ležijo tudi v vodi. V 
veliko primerih pa je poleg teh naravnih procesov prišlo tudi do namernega zasipavanja. 
Človeški ostanki so ponekod prekriti z od drugod pripeljanim materialom, večinoma z 
odpadki. Prekriva jih tudi kamenje, ki so ga pridobili z miniranjem vhodov ali so ga 
izkopali v neposredni bližini brezna. Miniranje jam je namreč služilo dvema namenoma - 
prvi je bil pobiti morebitne preživele, drugi pa zakriti sledove. V nekaterih jamah poleg 
kosti ležijo tudi ostanki neeksplodiranega streliva (Mihevc, 2000; Božičević, 1991). 
 
3.4 Prikrita grobišča v jamah v literaturi in njihovo »odkrivanje«  
 

Prve uradne podatke o metanju ljudi v jame lahko zasledimo že v medvojnem času. V 
knjigi V znamenju Osvobodilne fronte, ki je natisnjena v Ljubljani leta 1943, je 
omenjenih nekaj jam, kjer naj bi ležala človeška trupla. O tem poročajo tudi Črne bukve o 
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delu komunistične Osvobodilne fronte proti slovenskemu narodu, ki so izšle leta 1944 
(Žajdela, 1990). 

Največ jam pa so v spominski literaturi navedli politični emigranti, ki so se iz kraških 
brezen uspeli rešiti, njihova pričevanja pa so bila objavljena v tujini. Pričevanja Franca 
Dejaka, Milana Zajca in Franceta Kozine so bila večkrat ponatisnjena. V publikaciji 
avtorja Franca Ižanca je objavljena tudi edina skica območja morišča, iz katerega so 
pobegnili. 

 

 
 

Slika 2: Skica morišča v Kočevskem Rogu po pričevanju rešencev (Ižanec, 1965).  
 

V Sloveniji so se objave o jamah – grobiščih pojavile šele ob koncu 80. let. Prikrita 
grobišča so aktivneje začeli odkrivati v začetku 90. let prejšnjega stoletja, a so s tem 
kmalu prekinili. O posameznih jamah je v dnevnem časopisju pisalo predvsem ob 
postavitvah različnih obeležij pred jamami. S to tematiko so se ukvarjali tudi 
posamezniki in društva zunaj pristojnih državnih organov, največ Društvo za ureditev 
zamolčanih grobov ter novinar in publicist Ivo Žajdela, ki je leta 1991 opisal Krimsko 
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jamo nad Borovniško dolino, Repičnikovo brezno nad Krvavo pečjo in brezno Žiglovico. 
V nekaterih občinah so delovale tudi komisije, ki so se ukvarjale predvsem z 
okoliščinami usmrtitev in manj z iskanjem, določanjem ter označevanjem lokacij na 
terenu ali s preverjanjem zanesljivosti. V zvezi z raziskovanjem ozadja povojnih 
pomorov je bila dejavna tudi preiskovalna komisija Državnega zbora, zlasti njen 
predsednik Jože Pučnik (Mihevc, 1995). 

Pomemben korak k vrnitvi nerešene problematike pobojev v javno zavest in spomin 
predstavlja 122 farnih plošč po različnih župnijah. Na njih je vklesanih skupno 7.392 
imen žrtev (6.245 vojakov in 1.147 civilistov), umrlih na protikomunistični strani 
(Velikonja, 1995).  

Enega od prvih objavljenih evidentiranj predstavlja leta 1998 izdana publikacija 
Slovenija. Zamolčani grobovi in njihove žrtve. V njej je zemljevid 58 množičnih grobišč, 
ki pa ni popoln, saj na njem niso zajete npr. fojbe na Primorskem (Griesser-Pečar, 2007). 

V slovenski speleološki literaturi je navedenih le malo podatkov o prikritih grobiščih. 
Prvi pregled na osnovi podatkov iz katastra je bil objavljen šele leta 1993 (Mihevc, 
1993). Sledilo je še nekaj opisov jam s človeškimi ostanki ter poskusom rekonstrukcije in 
identifikacije žrtev (Mihevc, 1995).  

Prva faza evidentiranja prikritih grobišč v Republiki Sloveniji je potekala v obdobju 
april 2002 - februar 2003 in avgust 2003 - maj 2004. Ministrstvo za kulturo se je leta 
2002 odločilo, da bo ta projekt izpeljan pod njegovim okriljem, in sicer po prilagojeni 
metodologiji Registra kulturne dediščine. Izdelava evidence prikritih grobišč, ki obsega 
identifikacijo, opis, lokacijo, vire in literaturo, fotografije, opombe, kataster, ustne vire in 
izpis zaradi vedno novih prihajajočih informacij še ni dokončna (Ferenc, 2005). Do leta 
2007 je bilo evidentiranih 560 grobišč (Dežman, 2007). 

Seznam evidentiranih grobišč z opisom zanesljivosti, kategorijo in podatkom o 
označitvi je bil objavljen leta 2005 v publikaciji Mitje Ferenca ob razstavi Prikrito in 
očem razkrito. Raziskovalno nalogo o lokacijah množičnih in ostalih prikritih grobišč v 
kraških breznih po občinah še vedno opravlja Mateja Bavdaž z ministrstva za kulturo. 

Osnovni vir podatkov o jamah v Sloveniji je kataster jam, ki ga vodi Jamarska zveza 
Slovenije skupaj z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Podatki o jamah 
sestavljajo osnovne informacije: katastrske številke, imena, lege, koordinate, opise ter 
podatke o prvih raziskovalcih. Tem zapisnikom je dodan še načrt jame. Podatkom, ki so 
zbrani pri prvem obisku in raziskovanju jame, pa so kasneje v t. i. registracijskemu 
zapisniku dodani še dopolnilni zapisniki, načrti, fotografije ter drugo pisno gradivo.  

Gradivo za kataster jam prispevajo večinoma jamarji, ki s tem dokazujejo svoja 
odkritja in raziskave, velikokrat pa ga zberejo tudi različne druge strokovne ali 
znanstvene institucije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem krasa.  

Najdena okostja v jamah v katastru niso posebej zabeležena in njihovo število 
večinoma ni natančno opredeljeno, običajno je pod opombami navedena le splošna 
oznaka »človeške kosti«. Le v nekaj primerih je na osnovi prepoznavnih delov okostja 
mogoče sklepati na minimalno število žrtev. Poleg človeških ostankov pogosto ležijo tudi 
kosi obleke in obutve, s pomočjo katerih je mogoča delna identifikacija žrtev.  

Na podatke iz katastra o številu jam s človeškimi ostanki se ne moremo v celoti 
zanesti, saj so zelo nepopolni. Avtorji zapisnikov so raziskovalci z različnimi interesi in 
stopnjo poznavanja jam in človeških ostankov. V prvih letih po vojni si o tem niso upali 
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pisati, veliko kosti pa je med tem že propadlo ali pa so jih prekrili listje, zemlja, kamenje. 
Nekatere jame so bile tudi namerno zasute. 

Pri več jamah je v katastru omenjen sum, da gre za jame – grobišča, v samih jamah pa 
kosti ni videti. V teh primerih gre lahko za napačne podatke, lahko pa so ostanki že 
povsem prekriti ali pa celo odstranjeni. Te jame se štejejo kot grobišča le, če je bil vir  
dovolj zanesljiv, če obstaja o jami več različnih virov, ali če so se v okolici jam ohranile 
sledi, ki kažejo na nenavadne dejavnosti (Mihevc, 2000). 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s Komisijo Vlade RS za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje se je v letu 2006 
odločilo za izkop posmrtnih ostankov v breznu pri Konfinu I nad naseljem Grčarice.  

V knjigi Brez milosti je opisano, da se je v tem breznu med 21. ali 22. in 24. junijem 
1945 zgodil pomor vojnih ujetnikov, ranjencev, bolnikov in invalidov. Število žrtev 
ocenjujejo na 200, po predvidevanjih naj bi šlo večinoma za Slovence.  

Ekipa, v kateri so bili predstavniki jamarske reševalne službe, društev za raziskovanje 
jam ter jamarskih klubov, je v avgustu 2006 začela z dvigovanjem materiala iz jame. 
Osem jamarjev je z izrednimi napori potegnilo iz jame okoli 25 kubičnih metrov skal, 
lesa, blata. S tem so brezno poglobili za dva metra in prišli do globine 40 metrov oz. do 
dna brezna, ki ga pokrivajo posmrtni ostanki umorjenih. 

To delo pomeni v slovenskem jamarstvu poseben podvig tako po količini izvlečenega 
materiala kot po globini brezna, iz katerega so dvigali material (Dežman, 2006).  
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Fotografija 1: Kosti iz brezna Konfin I (Mihevc, 2006). 
 

 
 

Fotografija 2: Jamar v breznu Konfin I (Mihevc, 2006). 
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4 OPIS KRAŠKIH BREZEN S FUNKCIJO PRIKRITIH GROBIŠČ 
NA OBMOČJU KOČEVSKEGA ROGA 

Po stanju v jamskem katastru 2005 je bilo na območju Kočevskega Roga registriranih 
250 kraških jam, med katerimi 111 brezen predstavlja največji delež (71,3 %) (Durini, 
2005).  

V spominski literaturi ljudi, ki se jim je iz brezen uspelo rešiti, je ocenjeno, da je v 
Kočevskem Rogu približno deset brezen, ki so postala prikrita grobišča. »Govori se še o 
Ušivi jami, treh jamah pri Mozlju, o treh vodnjakih na Žagi Rog, o grobišču Italijanov 
med Miklarji in Bistrico, domnevno grobišče pa naj bi bilo tudi v neki dolinici med 
Željnami in grobiščem pod Krenom« (Žajdela, 1991, str. 188). 

Prikrita grobišča v Kočevskem Rogu poleg zgoraj omenjenih pričevanj rešencev 
pomembno zaznamuje tudi dejstvo, da je bila v bližini grobišča v Jami pod Krenom leta 
1990 prva maša zadušnica, kjer je mnogo svojcev, predstavnikov Cerkve in politične 
oblasti prvič javno obudilo spomin na do tedaj prikrite dogodke. Od takrat na območju 
grobišča v Jami pod Krenom spominsko slovesnost priredijo vsako leto. 

Do januarja 2008 so bila na območju Kočevskega Roga grobišča evidentirana v petih 
breznih: 

• Jama pod Krenom, 
• Jama v Debliških livadah, 
• Jama pod Macesnovo gorico, 
• Jama v Rugarskih klancih, 
• Dvojno brezno pri Cink križu, 
• Grobišče ob Roški cesti (Evidentiranje..., 2004). 

 
Eno najbolj znanih slovenskih prikritih grobišč, Jama pod Krenom, ter temu bližnje 

grobišče Brezno v Debliških livadah, spadata pod reliefno enoto Kočevska Mala gora. 
Ker pojmujemo Kočevsko Malo goro kot del Kočevskega Roga in ker omenjeni grobišči 
k območju Kočevskega Roga uvršča tudi ostala obravnavana literatura, ju bomo 
obravnavali skupaj s prikritimi grobišči na območju reliefne enote Kočevski Rog.  

V evidenci prikritih grobišč na območju Kočevskega Roga sta tudi Spodmol pri 
Macesnovi gorici, kjer je bilo najdenih nekaj človeških kosti (po vsej verjetnosti gre za 
ostanke ene osebe) ter grobišče pri Žagi Rog, ki se nahaja ob cesti na robu gozda. Gre za 
velik kup žagovine, pod njo pa so ob terenskem ogledu ležale človeške kosti 
(Evidentiranje..., 2004). Ker omenjeni grobišči ne ustrezata definiciji prikritih grobišč v 
kraških breznih, nista predmet diplomskega dela. 
 
4.1 Kratek zgodovinski opis 
 

Ob koncu 2. svetovne vojne v Evropi se je na avstrijsko Koroško umaknilo 10.000 do 
12.000 pripadnikov slovenskih oboroženih formacij protipartizanskega tabora, ki jih je 
spremljalo okoli 6000 civilistov. Poleg njih je tja prispelo tudi več ustaških, hrvaških 
domobranskih, srbskih in drugih vojakov ter civilistov, ki so se v strahu pred 
Jugoslovansko armado in novimi oblastmi nameravali predati zavezniškim silam. Te so 
odločile, da Jugoslovane, ki so služili nemškim oboroženim enotam, izročijo 
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Jugoslovanski armadi. Čeprav so številke o vrnjenih osebah različne, naj bi po 
britanskem poročilu jugoslovanskim oblastem v drugi polovici maja 1945 izročili več kot 
23.000 oseb: 12.196 Hrvatov, 5.480 Srbov, 400 Črnogorcev ter 8.263 Slovencev. Brezna 
Kočevskega Roga so postala grobnica predvsem tistih vojaških ujetnikov in civilistov, ki 
so jih z vlaki pripeljali preko Jesenic (druga smer je vodila iz Pliberka do taborišča na 
Teharjah). Večino so najprej pripeljali v osrednje taborišče v Škofovih zavodih v 
Šentvidu nad Ljubljano. Tu so zbrali tudi vse tiste, ki so jih ob umiku zajeli na slovenskih 
tleh, in tiste, ki so služili nemški vojski, v oboroženih enotah pod njenim poveljstvom ali 
so z njimi sodelovali in ostali v Sloveniji, na poziv pa so se morali javiti novim oblastem.  

Ujetnike so po kratkih zaslišanjih razdelili v skupine A, B in C. Ujetnike iz skupine C, 
teh je bilo največ, so kmalu umorili. Iz Šentvida so jih večji del prepeljali z vlakom do 
Kočevja. Tam so jih za kratek čas namestili v Marijinem domu, domu slepih in gimnaziji 
ter jih nato s tovornjaki zvezane prepeljali v bližino grobišč. Tu so jih razvezali, slekli do 
spodnjega perila, znova zvezali in privedli do vhoda v brezno, kjer so jih likvidatorji 
ustrelili in porinili v brezno (Ferenc, 2005, str. 698-700).  
 
4.2 Jama pod Krenom 
 

Grobišče pod Krenom (616 m) je v udorno, skoraj okroglo vrtačo spremenjeno brezno. 
Premer vrtače po daljši osi je 26 m, globoka pa je 7 m (merjeno od nižjega robu). Vhodni 
del nekdanjega brezna je bil očitno močno miniran. Material je brezno zasul v obliki 
udorne vrtače. Udor je nestabilen in se vidno pogreza. Pri posedanju se je na robu podora 
odprl majhen vhod v 7 m globoko brezno, polno človeških kosti. Ob terenskem ogledu 
januarja 1991 je bilo nad vhodom v brezno veliko ivja in ledu, kar kaže na prepih iz 
brezna skozi podor.  

Zanesljivost grobišča dokazujeta fotografska in filmska dokumentacija posmrtnih 
ostankov v jami, pričevanja rešenih, sledovi miniranja, ustno izročilo, ki je jamo 
zaznamovalo skozi desetletja, do leta 1991 pa tudi nekaj človeških kosti, vidnih med še 
labilnimi skalami na vrhu podornega materiala (Smernice za načrt..., 1991). 
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Slika 3a: Načrt Jame pod Krenom (Kataster jam..., 2008). 
Slika 3b: Načrt Jame pod Krenom (Kataster jam..., 2008). 

 
 
4.3 Jama v Debliških livadah 
 

Brezno v Debliških livadah leži 20 m zahodno pod Roško cesto, približno 30 m od 
mesta, kjer se od ceste odcepi steza proti Jami pod Krenom. Do njega je že leta 1997 
vodila dobro uhojena steza, kar pomeni, da je bilo poznano obiskovalcem grobišč. 

Naravne oblike brezna ni več mogoče ugotoviti, saj je preveč zasuto z odpadki. 
Naravni vhod v brezno je bil popolnoma zasut in zravnan s površjem, tako da brezno 
nekaj časa sploh ni več obstajalo. Smeti zasipa pa so se sesedle in udrle, tako da je nastala 
približno 1 m velika okrogla odprtina. 

Po zapisih Mihevca iz leta 1997 se je bilo skozi vdor med odpadki mogoče spustiti 
približno 4,5 m v globino, kjer se brezno razširi na 3 m, nato pa se strmo spusti za 5 m. V 
tem delu je brezno široko okrog 1,5 m ter se v dveh strmih odsekih, ki ju tvorijo odpadki, 
spusti do dna. Dno je nastalo ob stiku smeti in živoskalne stene. Na tem mestu je v 
živoskalni steni nekaj manjših polic, na katerih je avtor našel vojaško menažko, čutaro ter 
zobno protezo, starejše od odpadkov. 
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Slika 4: Načrt Jame v Debliških livadah (Mihevc, 1999, str. 91). 
 
Stene jame so živoskalne, skromne s sigo. Tla povsod pokrivajo odpadki, v gornjem 

delu brezna pa ti tvorijo tudi vse stene ter delno strop, v katerem se odpira sedanji vhod. 
»Smeti so tako poglaviten speleomorfološki element v jami« (Mihevc, 1999, str. 91).  

Brezno v Debliških livadah pri Jami pod Krenom je primer jame, v katero so vozili 
odpadke namerno, očitno za prekrivanje sledov in druge vsebine v breznu. Brezno je bilo 
namreč zasuto z vrha, odpadni material pa nato poravnan zemljo. Med odpadki so ostanki 
različnih predmetov iz mehanične delavnice, med njimi pa veliko polivinilne folije, kar 
pomeni, da so zasipavali jamo po letu 1970, saj tovrstne folije pred tem skoraj ni bilo. 
Najbolj opazen predmet med smetmi so steklenice od pokalice, brezalkoholne pijače z 
ogljikovim dioksidom (Mihevc, 1999, str. 92). Steklenice so še ob terenskem ogledu 
januarja 2008 ležale okoli vhoda v brezno. Čeprav eden od še berljivih napisov 
»Hönigmann« na njih kaže na to, da je bilo več kubičnih metrov smeti pripeljanih iz 8 km 
oddaljenega Kočevja, je mogoče najti tudi pokalice iz drugih območij Slovenije, iz česar 
lahko sklepamo, da so bile pripeljane iz večje menze.  

Do jame se težko dostopa z avtomobilom, zato predvidevamo, da so odpadni material 
v brezno prenesli ročno, težje predmete pa pripeljali s traktorjem. Zasipavanje je bilo 
vsekakor naporno, motiv zanj pa zato zagotovo zelo močan. Odmetavanja predmetov v to 
jamo torej ne smemo obravnavati zgolj kot onesnaževanje okolja, pač pa kot zakrivanje 
in uničevanje sledov pobojev.  

V Grobišču Debliške livade pri Jami pod Krenom pod odpadki domnevno ležijo žrtve, 
ki niso zmogle priti peš od kraja, kjer so se ustavili tovornjaki z ujetniki, do Jame pod 
Krenom. Glede na najdene predmete (kovanci, deli uniform) hrvaškega porekla so žrtve v 
breznu Hrvati, verjetno pa tudi vojaki srbske narodnosti. 
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4.4 Jama pod Macesnovo gorico 
 

Vhod v nekdanje brezno leži na uravnanem zakraselem slemenu, med kraškima 
podoljema Ušive jame in Trnovec. Jama je na 628 m visokem uravnanem grebenu.  

Predvojna oblika in globina jame nista poznani. Rob vhoda v brezno so že v času 
pobojev minirali, verjetno pa so nato to storili še enkrat. To je brezno preoblikovalo v 
depresijo, globoko 10, dolgo približno 20 in široko okoli 10 m, z vertikalnimi stenami na 
nekaterih mestih. Na njih so še vedno vidni sledovi miniranja, dno pa je prekrito z 
najmanj 10 m³ odstreljenega materiala (Mihevc, 1995; Smernice za načrt..., 1991).  
 

 
 

Fotografija 3: Sledovi miniranja Jame pod Macesnovo gorico (Žohar, 2007). 
 

Lega in oblika jame ustrezata opisu jame, ki jo v svojih spominih navaja eden od 
preživelih. Ti so se pred miniranjem skrili v stranski rov. Ob miniranju je v brezno padlo 
tudi drevo, po katerem se je preživeli rešil (Rozman, 1968). Jama se je verjetno 
nadaljevala v smeri pod steno. Med podornim materialom in stropom rova pod steno se 
da prodreti nekaj metrov nižje in približno 10 m daleč, nato pa podorni material prepreči 
nadaljevanje (Smernice za načrt..., 1991). Ker je jama danes zasuta, nedostopen pa je tudi 
rov, v katerem so se preživeli skrivali, lahko sklepamo, da so jamo minirali tudi kasneje. 
Ob navedbah priče, da so tovornjaki opravili po tri vožnje na dan, bi bilo lahko samo v tej 
jami okoli 2250 usmrčenih ljudi (Mihevc, 2000, str. 341). 

V breznu naj bi bili pripadniki različnih narodnosti, med drugim Slovenci in Srbi 
(Evidentiranje, 2004).  
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4.5 Jama v Rugarskih klancih 
 

Brezno leži v gozdu, na severnem pobočju zelo zakrasele vzpetine, v podolju vzhodno 
od Roga (1099 m). Dolžina vhoda v brezno je 4,1 m, širina 2,2 m, obseg po ograji pa 16 
m. V globini dveh metrov je čep oz. nasutje. Nasutje se delno še poseda, saj je bila konec 
80. let jama plitvejša. 

Ob steni brezna in robu zasipa so vidne človeške kosti in ostanki obleke. Glede na 
skale in ostali material, ki se je lahko zaradi trohnenja trupel posedel največ za okoli 150-
200 cm, domnevajo, da gre za grobišče največ 30 ljudi (Smernice za načrt..., 1991). 
Jamarji menijo, da je bila jama v Rugarskih klancih zasuta namerno.  

 
Slika 5: Načrt Jame v Rugarskih klancih (Kataster jam..., 2008). 

 
Lokacija je nedvomno grobišče med vojno usmrčenih nasprotnikov 

narodnoosvobodilnega gibanja ali po vojni usmrčenih slovenskih domobrancev ali 
pripadnikov drugih nemškemu okupatorju podrejenih oboroženih formacij, niso pa 
izključeni tudi civilisti. Žrtve so domnevno Slovenci in Hrvati (slovenski domobranci, 
vojaki hrvaške narodnosti, civilisti) (Evidentiranje..., 2004). 
 
4.6 Dvojno brezno pri Cink križu 
 

Vhod v brezno se nahaja v zelo zakraselem vrtačastem podolju, 300 m jugozahodno 
od Petelinovega hriba (681 m) in okoli 300 m jugovzhodno od Cinkovega križa (651 m). 
Leži v gozdu, 10 m južno od gozdne vlake. Vhod v brezno, ki se nahaja pod staro 
bukvijo, je podolgovat, v dolžino meri 21 m, prečno pa 21 m (po ograji), njegov obseg po 
ograji pa je 50 m. »Prvo« brezno je globoko 18 m. Sledi 4 m nadaljevanja med 
kamenjem. Na dnu brezna je viden zatrep, sestavljen iz sekundarnega materiala – skal in 
debel. Dno obeh brezen, ki med seboj nista povezani, sestavljajo ogromne skale, ki so 
bile po vsej verjetnosti vržene s površja. Korozijski brezni sta nastali ob močni lokalni 
tektonski prelomnici. Stranska stena brezna se vidno nadaljuje v globino, vendar dostop 
ni mogoč. Na podlagi domnev, da je brezno grobišče, so jamarji ob podrobnem ogledu 
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ugotovili, da je bil vhodni del brezna miniran, zaradi česar je na dnu veliko podornega 
kamenja (Kataster jam..., 2007). 

Dokazov, ki bi potrjevali, da je Dvojno brezno pri Cink križu množično grobišče, ni, 
oziroma niso zanesljivi, saj o njem govori le ustno izročilo. Za potrditev domnev bi bilo 
treba brezno strokovno raziskati. Žrtve so domnevno različnih  narodnosti – Slovenci in 
Hrvati (slovenski domobranci, vojaki hrvaške narodnosti, civilisti) (Evidentiranje..., 
2004). 
 
4.7 Grobišče ob Roški cesti 
 

V breznu naj bi bilo grobišče zapornikov iz novomeških zaporov, po narodnosti 
Slovencev (Evidentiranje..., 2004). Drugih podatkov o grobišču nismo našli. 

Lokacija še ni zanesljiva, zato so za potrditev grobišča potrebne preiskave. 
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5 UREJANJE IN PRAVNO ZAVAROVANJE PRIKRITIH GROBIŠČ 
NA OBMOČJU KOČEVSKEGA ROGA 

5.1. Množična grobišča kot avtentični spomeniki 
 

Ivan Komelj je v svojem prispevku k metodologiji varstva spomenikov leta 1985 izraz 
»avtentični« opredelil kot pristni, izvirni, nepokvarjen iz časa. Gre za vidne, razpoznavne, 
ohranjene značilne in predvsem izvirne lastnosti in sestavine, ki objekt identificirajo v 
fizični obliki, času, funkciji, vrednosti in pomenu, ki ga je imel v času, ko je stopil v 
zgodovino. Izvirnost lahko velja za ožji objekt sam po sebi, širše okolje ali celotno 
zemljiško območje. Avtentične spomenike je razdelil v dve skupini. V prvo spadajo tisti, 
ki so nastali v obdobju ljudske revolucije prav zaradi potreb revolucije (npr. bolnišnica, 
tiskarna, tehnika, bunker). Druga, številčnejša skupina so »prostori, mesta, zemljišča, ki 
so posredno ali neposredno povezani z zgodovinskimi dogajanji. Zgodovinska lastnost je 
pri njih navadno pridobljena. To lastnost si je spomenik navadno pridobil šele z uporabo 
oziroma v stiku z zgodovino« (Komelj, 1985, str. 51). To so lahko  prostori, kjer so 
streljali talce, objekti, v katerih so potekala mučenja, območja vojaških spopadov. 
Navadno nimajo nobene druge ali izrazito drugačne izvirne lastnosti, tovrsten spomenik 
lahko predstavlja mlin, žaga, ulica, grapa, planina itd. »Šele z ustreznim zaznamovanjem, 
namestitvijo plošče, postavitvijo spomenika, spominskega znamenja, ureditvijo okolice, 
spominske sobe ali muzejske zbirke stopi pred nas njihova zgodovinska ali spomeniška 
pričevalnost. Skratka, tak spomenik ali spomeniški objekt potrebuje ponazorilo ali terja 
celo posebno ureditev. To ga ločuje od drugih objektov in ga, iz siceršnje anonimnosti, 
umešča v našo zavest« (Komelj, 1985, str. 51). 

Množična grobišča ljudi, usmrčenih po 2. svet. vojni, po tej klasifikaciji sodijo v drugo 
skupino avtentičnih spomenikov. V Kočevskem Rogu so to določeni kraji v naravnem 
okolju, ki so neposredno povezani z zgodovinskimi dogodki. Zgodovinska lastnost je pri 
njih pridobljena, saj so si kraška brezna to lastnost pridobila v stiku z zgodovino. Njihova 
posebnost je tudi v razmeroma ozki časovni omejitvi in njihovemu izrazito spominskemu, 
simbolnemu in pietetnemu značaju. Zgodovinsko pričevalnost in spomeniške lastnosti 
jim v pretežni meri določajo zgodovinski dogodki in materialne lastnosti, zato se 
ohranjajo kot izvirni materialni dokumenti iz določenega obdobja zgodovine v čimbolj 
izvirnem stanju (Smernice za načrt..., 1991).   

Če bi avtentičnost spomenikov želeli ohraniti, bi morali skrbeti »za vse tiste nujne 
vzdrževalne, pa tudi sanacijske ali podobne ukrepe, ki bi zagotavljali nadaljnje ohranjanje 
izvirnih, pristnih oblik in okolja« (Komelj, 1985, str. 51). Pri tem so potrebni tudi 
ustrezni varovalni režimi, ki zagotavljajo varovanje in vzdrževanje primarnega okolja, 
kar bi v praksi pomenilo vzdrževanje iste rabe prostora kot v času, v katerem je objekt 
nastal ali deloval.  

V tej luči je treba obravnavati tudi prikrita grobišča v Kočevskem Rogu. Ker je 
naravno okolje eno bistvenih spomeniških sestavin, se s posegi v bližnji okolici spremeni 
njihova zgodovinska avtentičnost oz. izvirnost, s tem pa se za vedno okrni njihovo 
zgodovinsko pričevalnost. Zato je prostor okoli grobišč, ki je kraško površje in kočevski 
gozd, treba ohranjati v čimbolj izvirnem, neokrnjenem stanju. Pri ureditvi grobišč pa 
moramo upoštevati še, da to niso kraji, kjer so bile izvršene le usmrtitve (kot npr. kraji 
streljanja talcev), temveč da tam še vedno ležijo posmrtni ostanki ustreljenih in so to torej 
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tudi množična pokopališča posameznikov, katerih svojci še živijo (Smernice za načrt..., 
1991). 
 
5.2 Urejanje grobišč v Kočevskem Rogu do julija 1990 
 

Prikrita grobišča so bila vsa desetletja po vojni širši javnosti neznana. O njih se je sicer 
govorilo, vendar dostop do njih ni bil znan, ni bil vedno mogoč, predvsem pa je bil njihov 
obisk odsvetovan, celo prepovedan. Po navedbah domačinov so območja grobišč stražili 
miličniki (Knavs, 2002). Svojci usmrčenih so jih obiskovali na skrivaj, o čemer pričajo 
tudi nekatera na debla dreves vrezana znamenja (križi). 

Od spomladi 1990 so grobišča javnosti postajala vedno bolj znana in zato tudi bolj 
obiskovana. Ob tem so nekateri obiskovalci ravnali v nasprotju s pieteto do mrtvih, saj so 
v breznih pod skalami iskali dele okostij in jih puščali na površju (npr. v Jami pod 
Krenom in Jami v Rugarskih klancih). Območja prikritih grobišč so označevali z 
vsekavanjem križev na debla bližnjih dreves, s čimer so ta poškodovali (Smernice za 
načrt..., 1991). 

 

 
 

Fotografija 4: Vrezani križi ob gozdni vlaki, ki vodijo do jame pod Macesnovo gorico 
(Žohar, 2007). 

 
S podobnimi težavami so se v tem obdobju srečevali tudi na Hrvaškem. »Če in ko bo 

uspelo odkriti vse jame-grobišča, bi bilo treba vsako obeležiti na enak in za vse 
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sprejemljiv način ter zaščititi njihove vhode zaradi tistega, kar leži na njihovem dnu. 
Zaščita vhoda je nujna predvsem zaradi preprečevanja nekontroliranega vstopa v jamo 
brez nujne potrebe ali brez dovoljenja ter zaradi preprečitve odmetavanja odpadkov kot 
enega od načina namerne ali nenamerne oskrunitve groba« (Božičević, 1991, str. 65). 

Konec maja 1990 je bila ustanovljena komisija Izvršnega sveta občine Kočevje za 
prostorsko ureditev in zaščito grobišč v Kočevskem Rogu. Po njenem naročilu in ob 
dogovoru z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVNKD) 
Ljubljana, je Gozdno gospodarstvo Kočevje Jamo pod Krenom in Jamo pod Macesnovo 
gorico ogradilo z leseno ograjo. Ograja je bila postavljena z namenom, da obiskovalce 
zavaruje pred zdrsom, obenem pa opozarja, da dostop do dna depresije, kamor so se 
obiskovalci spuščali, zaradi varnosti in pietete do mrtvih ni dovoljen. Ob obeh jamah so 
iz manjših ploščatih kamnov uredili tudi prostor za cvetje in sveče. 

Nekaj dni pred slovesnostjo v Kočevskem Rogu julija 1990 je Gozdno gospodarstvo 
Novo mesto, TOZD Podturn, na predlog Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravne 
in kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZRSVNKD) in ZVNKD Novo mesto z leseno 
ograjo ogradilo tudi Dvojno brezno pri Cink križu in ob križišču gozdnih cest na Cink 
križu postavilo kažipot. Pri breznu poleg ograje so z manjšimi ploščatimi kamni uredili 
prostor za sveče. Pod breznom je bil postavljen lesen križ, pod njim pa napis: »Tudi mi 
smo umrli za domovino« (Evidentiranje..., 2004). Podobno so ogradili in uredili prostor 
ob Jami v Rugarskih klancih (Smernice za načrt..., 1991). 

Društvo za ureditev zamolčanih grobov je v začetku 90. let označilo Grobišče ob 
Roški cesti s postavitvijo lesenega križa na deblu ob cesti. 

Grobišče Debliške livade pri Jami pod Krenom je bilo ograjeno z leseno ograjo. 
Poleg zgoraj omenjenih relativno enotnih ureditev in označitev se je na območju 

grobišča v Jami pod Krenom predvsem zaradi priprav na t.i. spravo slovesnost 8. julija 
1990 izvajalo več del:  

- Sredi maja 1990 je bil v neposredni bližini severnega roba ograje vbetoniran 
manjši železni križ, na vrhu udornega materiala pa je bil postavljen lesen križ z ovalno 
leseno ploščo, na kateri piše: »Tudi mi smo umrli za domovino«.  

- V okviru priprav na dogodek je bilo nekaj metrov od Roške ceste, ob poti, ki vodi 
do grobišča, vbetonirano leseno razpelo, delo Metoda Frlica.  

- Kasneje je bila brez dovoljenja komisije nad prostorom za sveče postavljena na 
treh železnih nosilcih lesena plošča z napisom: »Prišel je Satan u Rog, naredu strašen je 
zločin, zdaj tu leže kosti v spomin, usmil se mrtvih ljubi Bog«.  
 

5.2.1 Zavarovanje prikritih grobišč  

Prikrita grobišča so bila zaradi povečanega obiska predvsem maja 1990 izpostavljena 
več nestrokovnim raziskovanjem in izkopavanjem. Zaradi tega, predvsem pa zaradi 
pietete do mrtvih, sta bila Dvojno brezno pri Cink križu in jama v Rugarskih klancih maja 
1990 na predlog ZVNKD Novo mesto na podlagi 29. člena zakona o naravni in kulturni 
dediščini (Uradni list SRS, št. 1, 1981) začasno razglašena za zgodovinski in memorialni 
spomenik. Odločba je veljala za obdobje 12 mesecev in je prepovedovala vsak poseg, ki 
ne bi bil storjen z vednostjo in v skladu s strokovnimi smernicami ZVNKD Novo mesto. 

V prvi polovici leta 1990 je namreč veljal 35. člen zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34, 1984), ki se je glasil: »Na 
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pokopališčih ni dovoljeno postavljanje znakov, napisov, slik ali simbolov, ki označujejo 
pripadnost umrlih sovražnim gibanjem, usmerjenih proti NOV Jugoslavije oziroma 
njihovo sovražno dejavnost proti družbeni ureditvi SFRJ«. 29. člen zakona o naravni in 
kulturni dediščini pa je omogočal, da občinski upravni organ, pristojen za kulturo, po 
posvetovanju s strokovno organizacijo izda akt o začasni razglasitvi za spomenik ali 
znamenitost. V obdobju nenadzorovanega »raziskovanja«, izkopavanja in skrunjenja 
grobišč je predstavljal edini možen način pravnega varstva. Zgoraj omenjeni 35. člen je 
bil črtan z zakonom o spremembah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč julija 1990.  

Grobišči pod Krenom in Macesnovo gorico pravno nista bili zavarovani. 
 

5.2.2 Upravljanje z gozdovi na območju grobišč 

Maja 1990 je Gozdno gospodarstvo Kočevje (v nadaljevanju GG Kočevje) po 
dogovoru z ZRSVNKD in ljubljanskim regionalnim ZVNKD območje okoli Jame pod 
Krenom in Jame pod Macesnovo gorico izločilo iz gozdne proizvodnje. Šlo je za območji 
v velikosti 5,50 in 6,12 ha, odločitev pa je bila potrebna, ker je bil tako oddelek 54 GE 
Željne – Laze kot tudi oddelek 3 GE Rog po 10-letnem gozdnogospodarskem načrtu in 
po planu za leto 1990 na vrsti za gozdno proizvodnjo (sečnjo, spravilo in gojenje) 
(Smernice za načrt..., 1991). 
 
5.3 Urejanje grobišč v času Komisije za reševanje vprašanj, povezanih z 
namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobišč 
 

20. julija 1990 so predstavniki Skupščine občine Kočevje, GG Kočevje, krajevne 
skupnosti Šalka vas, Postaje milice Kočevje, predstavnika Cerkve, Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije (v nadaljevanju IS Skupščine RS) in Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve ter Spomenka Hribar v prostorih Skupščine občine 
Kočevje predlagali ustanovitev posebne komisije. Ta naj bi se ukvarjala z reševanjem 
vprašanj, povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih 
tovrstnih grobišč (Pelko, 2006). 

Prvotne naloge komisije so bile, da: 
• prouči vprašanja, povezana z ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu, 
• izpelje postopek zbiranja ponudb za ureditev in namembnost grobišča pod 

Krenom z ureditvijo cestnih povezav in parkirnega prostora ter izbere 
najustreznejšo rešitev, 

• zbira finančna sredstva, namenjena ureditvi grobišč v Kočevskem Rogu, 
• zbira podatke o novo odkritih grobiščih in grobovih v Kočevskem Rogu. 

Delo Komisije se je razširilo na vsa grobišča v Sloveniji (Pelko, 2006). 
IS Skupščine RS se je zavzel za izdelavo idejnega projekta za krajinsko in spomeniško 

ureditev grobišč in njihove neposredne okolice v Kočevskem Rogu, ki naj bi bil podlaga 
za urejanje tudi ostalih grobišč v Sloveniji. Eno od rešitev je predlagal takratni ljubljanski 
nadškof in slovenski metropolit dr. Alojzij Šuštar, ko je ob maši zadušnici 1990 izrazil 
željo, da naj bo to skromna kapela, ki bo »vraščena v gozdno okolje, da bo tako sam 
prostor mučeništva ob breznu pod Krenom ohranjen neokrnjen« (Kapela v Kočevskem 
Rogu, 2007). Idejni projekt naj bi pripravile pristojne službe IS Skupščine RS ob 
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sodelovanju strokovnjakov s področja arhitekture, urbanizma, urejanja krajine in likovnih 
delavcev. 

Pri tem je komisija postavila naslednje zahteve: 
• ohraniti je treba naravno okolje, vrniti tedanje degradirano stanje v 

kulturno krajino ali ohraniti najdeno stanje, 
• skleniti je treba dogovor o postavitvi enotnih kažipotov, napisnih tabel, 

ograj ipd. ob spoštovanju posebnosti posameznega grobišča, 
• roško območje je treba urediti kot parkovni gozd, 
• množični avtomobilski promet je treba zadržati na obrobju grobišč (Pelko, 

2006, str. 10). 
Na predlog komisije je Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 

januarja 1991 občinam poslal priporočilo o sprejetju odloka o zavarovanju neurejenih in 
neraziskanih grobišč. Dovoljeni so bili samo posegi, katerih namen je nadaljnja raziskava 
ter potrditev obstoja grobišč in sicer le pod strokovnim vodstvom in z vednostjo občine. 
Priporočeno je bilo tudi sankcioniranje kršitev odloka. Ob tem je omenjeni sekretariat 
občine prosil, da na karti merila 1:25.000 označijo grobišča in za vsakega posebej 
posredujejo podatke o lokaciji, stanju ipd. Priporočeno je bilo, naj bo do sprejetja novega 
zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč urejanje teh v 
pristojnosti občin (cv: RS za varstvo okolja in urejanje prostora, 1990). 

Leta 1991 so bile v okviru ZRSVNKD v Ljubljani izdelane smernice za načrt ureditve 
do tedaj znanih množičnih grobišč ljudi, usmrčenih po drugi svetovni vojni v Kočevskem 
Rogu. Šlo je za naslednja grobišča: Jama pod Krenom, Jama pod Macesnovo gorico, 
Dvojno brezno pri Cink križu, Jama v Rugarskih klancih.  
 
5.4 Potek urejanja grobišč v Kočevskem Rogu po letu 1991 do 2005 
 

Nesprejeta zakonodaja je onemogočala ali vsaj močno omejevala vsakršen začetek 
urejanja množičnih grobišč, zato se je tudi po izdelavi Smernic na območju grobišč 
nadaljevalo stihijsko in nekontrolirano urejanje ter poseganje v prostor.  

Delo Vladne komisije za razreševanje vprašanj, povezanih z namembnostjo in 
ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih grobišč, je povzeto po istoimenskem 
diplomskem delu Matjaža Pelka.  

Posebno težavo je predstavljala določitev lokacije sakralnega objekta na območju 
grobišča pod Krenom. Nekateri so zagovarjali možnost, da se kapela postavi v neposredni 
bližini brezna, drugi pa so zagovarjali lokacijo na jasi, kjer je potekala maša zadušnica 
leta 1990. Po mnenju nekaterih prostor ob grobišču v Jami pod Krenom za sakralni objekt 
ni dovolj velik, kraški teren za to ni ustrezen, posekati bi bilo treba nekaj dreves, obenem 
pa ni bila izdelana niti ocena posledic gradbenih in drugih posegov v ta prostor. Po 
mnenju drugih bi bila jasa primernejša za ureditev sakralnega objekta in njegove okolice, 
toda zaradi zasebnega lastništva več lastnikov in mladega pogozdenega terena, bi bila po 
oceni gozdarskih strokovnjakov to dražja varianta. Tretji predlagan prostor, ki se nahaja 
na razpotju dveh cest, po mnenju nekaterih ni primeren, ker sakralni objekt in grobišče ne 
bi bila povezana. O določitvi lokacije sakralnega objekta so člani komisije leta 1993 
glasovali celo pisemsko.  

Zaradi različnih pogledov na ureditev grobišč je komisija predlagala, naj se 
najustreznejša rešitev poišče na natečaju za pridobitev idejne zasnove arhitekture cerkve 
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v Kočevskem Rogu, izvede pa naj se tudi poseben natečaj za ustrezno spominsko 
zaznamovanje drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji, ki bi obsegalo spominska obeležja, 
kažipote in besedna posvetila.  

Na seji oktobra 1991 so člani znova ugotovili, da kljub zahtevam zakonska podlaga za 
ureditev in zavarovanje grobišč še vedno ni oblikovana, zato so se grobišča po 
posameznih občinah urejala neenotno, neorganizirano in nestrokovno.  

Po zapletih, veliko vloženega napora in prošenj za zagotovitev sredstev za financiranje 
ureditve grobišč, so bila sredstva iz proračuna prvič zagotovljena novembra 1991. 

Umetnostno-gradbeni svet ljubljanske nadškofije se je januarja leta 1992 opredelil, naj 
neposredna bližina grobišča ostane nedotaknjena. Komisija je potrdila odločitev, da se v 
Kočevskem Rogu zgradi manjši sakralni objekt, ki bi lahko sprejel od 100 do 200 oseb in 
bi ga bilo možno odpreti proti grobišču pod Krenom. Obenem naj bi bil to tudi  spomenik 
vsem žrtvam, ki ležijo v Kočevskem Rogu. Julija 1992 je bilo zaradi različnih mnenj o 
lokaciji dogovorjeno, da se Geodetski upravi Kočevje naroči izdelavo karte v merilu 
1:1.000 za območje 8 ha okrog grobišča pod Krenom. Občina Kočevje naj bi zagotovila 
zemljišče, ki bo vključeno v natečaj, ter z odlokom poskrbela, da se vsa grobišča v občini 
zavarujejo. 

Decembra 1992 je bil sprejet predlog, naj vse slovenske občine sprejmejo programske 
zasnove za ureditev grobišč na njihovem območju kot spremembe in dopolnitve planskih 
aktov občin, kar bo podlaga za sprejem občinskih odlokov za zavarovanje in ureditev 
grobišč. 

Maja 1994 je izbrano podjetje pripravilo natečajno gradivo za »Kočevski Rog«. 
Predmet natečaja je bil postavitev manjšega sakralnega objekta, postavitev obeležja, 
ureditev okolice grobišča in predvidenega sakralnega objekta ter ureditev prometne 
situacije (parkirišča, dostopi, pešpoti). 

Januarja 1995 je po zapletih glede lokacije in zagotovitve sredstev delo končala 
Ocenjevalna komisija natečaja »Kočevski Rog«. Avtorici elaborata za ureditev grobišč 
pod Krenom sta bili študentki Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Znotraj 
vlade je potekala razprava o tem, katero ministrstvo naj zagotovi finančna sredstva za 
delo komisije. Nalogo je prevzelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  

Leta 1996 je komisija soglašala, da se vnovič razpiše natečaj, tokrat za izvedbo 
projekta za spominski objekt »kostnica«, ki naj bi bil lociran na prostoru, kjer je bila 
opravljena maša zadušnica. Ob tem objektu pa naj bi bil zgrajen tudi spomenik, namenjen 
vsem žrtvam. 

Leta 1999 je Nadškofijski umetnostno gradbeni svet izrazil odklonilno stališče do leta 
1995 izbranega načrta kapele. 

Bolj konkretno in učinkovito kot Vlada RS pa je delovala civilna družba. Obiskovalci 
so na prostoru ob grobišču v Jami pod Krenom postavili več manjših križev. Člani 
komisije so sprejeli stališče, da obeležja, ki so bila do takrat že postavljena, tam tudi 
ostanejo, kažipote pa je treba zamenjati. 

Vlada RS je predlog zakona o vojnih grobiščih v zakonodajni postopek vložila 
februarja 1998. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je leta 2000 pripravilo 
nov predlog, saj so člani komisije odkrili nekatere pomembne pomanjkljivosti glede 
prezrtih grobov. Predlagala je tudi uporabo enotnih zakonskih nazivov grobišč, ne glede 
na to, kateri strani boja so pripadali pokopani. 
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Zaradi zavlačevanja sprejema sklepa o usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov 
občine Kočevje in nadaljevanja zapletov glede zemljišča ter potrebnih dovoljenj za 
gradnjo, je komisija na seji avgusta 2000 sprejela sklep, da se Društvu za ureditev 
zamolčanih grobov poveri gradnja znamenja ob grobišču Kren. Vsa potrebna dovoljenja 
in načrte je društvo v svojem imenu pridobilo po pooblastilu komisije.  

Društvo je natečajni elaborat iz leta 1995 v celoti zavrnilo z argumentom, da je 
obeležje treba prilagoditi že postavljenemu križevemu potu. V vrtači ob breznu je 
postavilo visoko kapelo elipsaste oblike. Njene stene so predrte s šestimi visokimi loki in 
obložene z grobimi granitnimi ploščicami, tlak pa je iz rdečkastega granita. Ima na lokih 
stoječo ravno streho. V notranjosti visi zvonček ter razpelo, ki ga sestavljata bronast 
korpus in kovan križ (Grobišče pod Krenom..., 2008). Spominsko obeležje je bilo 
zgrajeno brez izdanega dovoljenja s strani UE Kočevje, s tem pa je bilo zagrešeno dejanje 
nedovoljenega poseganja v prostor. Glede na to je urbanistični inšpektor investitorju izdal 
odločbo, s katero mu je odredil odstranitev objekta in vzpostavitev prejšnjega stanja. 

Od leta 2002 pri grobišču stoji kroglasta "Slovenska solza" iz črnega granita, ki jo je 
postavila Nova slovenska zaveza. 

UE Kočevje je po osmih letih junija 2003 izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo 
kapelice pod Krenom. Ta je bila zgrajena leta 2004 na obrobju jase nad grobiščem. 
Državna oblast se je takrat obvezala, da bo kapelo postavila in je za izvedbo pooblastila 
komisijo za ureditev zamolčanih grobišč. Komisija je sprejela sklep, da se kapela obloži z 
mozaikom patra Marka Rupnika. Kapelica je bila v uporabo javnosti in upravljanje 
Katoliški cerkvi izročena junija 2004. 

 

 
 

Slika 6: Na letalskem posnetku iz leta 2000 je SZ od grobišča (označeno) vidna jasa, na 
kateri je bila leta 2004 postavljena kapelica (MOP-ARSO, 2008) 

 
Natečajna komisija za enotno spominsko obeležje pa je svoje delo končala leta 2003. 

Izbrani objekt je bilo znamenje v obliki stoječega valja, ulitega v bron in postavljenega na 
betonski podstavek. Vanj je vpet notranji mehanizem, ki omogoča, da se iz valja z 
nihanjem izvabi zven. To znamenje je bilo v Kočevskem Rogu postavljeno ob Jami pod 
Macesnovo gorico. »Ker so mnenja o ustreznosti izbranega spomenika in napisov na 
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njem zelo deljena, je vprašanje, ali bo do njegovih množičnejših postavitev sploh prišlo« 
(Ferenc, 2005). 

 
 

Fotografija 5: Enotno spominsko obeležje (Žohar, 2008). 
 

Glede informativnih tabel pri vsakem prikritem grobišču je bilo sklenjeno, da bodo na 
vsaki trije križci in napis Republika Slovenija. 
 
5.5 Pravni status grobišč po letu 1991 do leta 2005 
 

Grobišča v Jami pod Krenom, Jami pod Macesnovo Gorico, Jami v Rugarskih klancih 
ter v Dvojnem breznu pri Cink križu so vpisana v register nepremične kulturne dediščine. 
Jama pod Krenom in Jama pod Macesnovo Gorico, za kateri je pristojen Zavod za 
varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKD) Ljubljana, sta bili v ta register 
vpisani aprila 1996. Obravnavani sta kot zgodovinska krajina. Obseg enote grobišč pod 
Krenom je območje s površino 0,08 ha, pod Macesnovo Gorico pa 0,04 ha.  

Dvojno brezno pri Cink križu ter Jama v Rugarskih klancih, za kateri je pristojen 
ZVKD Novo mesto, sta bila vpisana v register nepremične kulturne dediščine avgusta 
2001. Obravnavana sta kot memorialna dediščina, obseg enote pa je objekt (Register 
nepremične kulturne dediščine, 2008). 
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5.6 Urejanje grobišč v Kočevskem Rogu na pobudo Komisije Vlade RS za reševanje 
vprašanje prikritih grobišč 
 
Vlada Republike Slovenije je na seji novembra 2005 imenovala Komisijo Vlade 
Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč (v nadaljevanju: komisija), ki 
jo vodi Jože Dežman. 
Naloge komisije so: 

• na območju Republike Slovenije spremljati evidentiranja večjih grobišč ter 
števila in območja večjih pobojev in revolucionarnih žrtev med II. svetovno vojno 
in po njej,  

• priprava konkretnega programa aktivnosti za ustrezno zavarovanje in 
vzdrževanje teh grobišč, 

• podajati mnenja o vprašanjih, ki se nanašajo na obstoječa in na novo 
odkrita grobišča ter grobove množičnih pobojev, 

• sodelovati v postopku za pridobitev idejne rešitve za označitev - 
zaznamovanje vseh drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji, 

• spremljati ureditev Spominskega parka Teharje, gradnjo v Kočevskem 
Rogu pod Krenom, skupnih spomenikov, 

• Vladi Republike Slovenije posredovati predloge in pobude v zvezi z 
ureditvijo in obeležitvijo grobišč (Ministrstvo za delo..., 2008). 

Eden od projektov komisije v letu 2006 je bila ureditev ploščadi pod kapelico ob Jami 
pod Krenom, ki omogoča množične prireditve (Komisija Vlade..., 2006).  

Vsa doslej znana prikrita grobišča v kraških breznih na območju Kočevskega Roga, 
razen Grobišča ob Roški cesti, so bila leta 2007 enotno ograjena z leseno ograjo. Ob njih 
so (poleg ostalih znamenj) postavili tudi lesene križe v enotnem slogu in v taki velikosti, 
kakršna naj bi ta bila v času Kristusa (Kovač, 2007). Poskrbeli so tudi za lesene koše za 
smeti, klopi iz razpolovljenih debel in lesena stojala za informativne table, ki bodo 
nameščene ob določitvi njihovih vsebin. Grobišča označujejo enotne usmerjevalne table. 
Z razširitvijo Roške ceste so bila urejena tudi parkirišča.  
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Fotografija 6: Enotna ureditev grobišč na primeru Jame v Rugarskih klancih (Kovač, 
2007). 
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6 OPIS IN ANALIZA STANJA UREDITVE PRIKRITIH GROBIŠČ V 
KRAŠKIH BREZNIH NA OBMOČJU KOČEVSKEGA ROGA  

6.1 Strokovna podlaga za urejanje: Smernice za načrt ureditve do sedaj znanih 
množičnih grobišč ljudi, usmrčenih po drugi svetovni vojni v Kočevskem Rogu 
 

Leta 1991 so bile v okviru Zavoda RS za varstvo naravne in kulturne dediščine v 
Ljubljani izdelane smernice za načrt ureditve do tedaj znanih množičnih grobišč ljudi, 
usmrčenih po drugi svetovni vojni v Kočevskem Rogu (v nadaljevanju: Smernice): Jama 
pod Krenom, Jama pod Macesnovo gorico, Dvojno brezno pri Cink križu, Jama v 
Rugarskih klancih. Smernice predstavljajo edini obširni strokovni elaborat na temo 
urejanja prikritih grobišč v Kočevskem Rogu in enega redkih tovrstnih dokumentov o 
urejanju prikritih grobišč v Sloveniji.  

V Smernicah je opisano dotedanje urejanje zgoraj omenjenih grobišč, navedena 
so poglavitna izhodišča za nadaljnje urejanje. Različne variante predlogov so v prilogi 
Smernic kartografsko prikazane v merilu 1:5.000, v prilogi pa so tudi skice ureditve 
grobišč v merilu 1:1.000 in 1:100. 
 

6.1.1 Glavna izhodišča za urejanje grobišč v Kočevskem Rogu 

Kot glavna izhodišča za urejanje grobišč v Kočevskem Rogu so opredeljena: 
a) določitev vplivnih (ožjih in širših) območij, ki grobišča identificirajo, 
b) postavitev kažipotov, označevalnih in pojasnjevalnih tabel, 
c) določitev lokacije in ureditev parkirišč, 
d) postavitev spominskih obeležij na zanesljivo dokazanih grobiščih, 
e) analiza vplivov na krajino. 

 
a) Potreba po določitvi ožjega in širšega vplivnega območja, ki ga grobišča 

identificirajo, je v Smernicah opredeljena zato, ker se določene lastnosti grobišč izražajo 
v njihovem neposrednem prostoru, zato je ta integralni del grobišča.  

Ožje območje je določeno glede na konfiguracijo terena, obliko sestoja gozda ter 
estetsko funkcijo na razdaljah, do kamor seže pogled obiskovalca. 

Širše območje služi ožjemu kot nekakšen varovalni pas, ki omogoča krajinsko 
stalnost. Meje širšega območja večinoma potekajo po mejah gozdnogospodarskih 
oddelkov in pododdelkov ali po navideznih, namišljenih črtah in so približne (Smernice 
za načrt..., 1991). 

 
b) Del kakovostne ureditve območja predstavljajo (tudi) označevalne in pojasnjevalne 

table ter kažipoti, predvsem zato, ker je širše območje grobišč za orientacijo zelo težavno. 
Označevalne table označujejo vstop na zavarovano območje naravne znamenitosti ali 
kulturnega spomenika (v tem primeru grobišča), pojasnjevalne pa obiskovalce seznanjajo 
s kulturno vrednostjo in s pomenom zavarovanega objekta, območja. 

V naravnih območjih so za izdelavo kažipotov primerni naravni materiali, v 
gozdnatem območju, kot je Kočevski Rog, pa je najprimernejši les. Obstoječi kažipoti, ki 
so v Kočevskem Rogu skoraj vsi oblikovani enako tako za kulturno in naravno dediščino 
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kot za naselja ali nekdanja naselja, gozdarske in lovske koče itd., tudi po obliki povsem 
ustrezajo (Smernice za načrt..., 1991). 

 
c) V prvi fazi naj bi se parkirišča uredila kot razširitev ceste v primerni oddaljenosti, 

tako da prostora ne bi obremenjevala glede na varnost, hrup ali motila zbranosti 
obiskovalcev na grobišču. Pred večjimi posegi v prostor, kot je gradnja parkirišč in ostale 
infrastrukture, je treba opredeliti kapacitete obiska (Smernice za načrt..., 1991). 

 
d) Spominska obeležja naj se postavljajo le ob zanesljivi ugotovitvi o obstoju grobišč. 

S svojimi dimenzijami, materiali, oblikami in kraji postavitev ne smejo biti tujek v 
naravnemu okolju, prav tako pa naj ne bi odstopala od dimenzij in oblik drugih 
spominskih obeležij v Kočevskem Rogu. »Nedopustno je individualno postavljanje 
različnih obeležij (postavljanje lesenih križev z besedili na krajih, ki nimajo povezave s 
tovrstno problematiko, betoniranje lesenih in železnih križev in postavljanje napisnih 
tabel v neposredni bližini grobišč), kot se je to dogajalo v obdobju od maja 1990 do 
januarja 1991« (Smernice za načrt..., 1991, str. 13). 

 
e) Na vseh krajih, kjer so množična grobišča, je zaradi množičnega obiska, dosedanje 

in nadaljnje ureditve, posegov (regresije na tleh, puščanje odpadkov, poškodbe, 
nevarnosti požara in drugo) treba spremljati in analizirati vplive na krajino in njeno 
morebitno preobrazbo (Smernice za načrt..., 1991). 

  
V Smernicah je ugotovljeno, da se za ožja in širša območja grobišč v Kočevskem 

Rogu varovanje krajinske strukture izkazuje z gozdarsko namembnostjo prostora. Za 
lokacije grobišč naj zato velja najstrožji varstveni režim, ki narekuje ohranitev v izvirnem 
oz. najdenem stanju. Dovoljeni in dopustni naj bi bili le tisti posegi, katerih namen bi bila 
njihova ohranitev ali nadaljnja raziskava in potrditev obstoja grobišč.  

Ostala izhodišča za urejanje prikritih grobišč, opredeljena leta 1991, so: 
f) priprava neposrednega varstva (evidentiranje in topografija grobišč ter 

njihova valorizacija), 
g) določitev varstvenega režima, 
h) določitev pravnega statusa, 
i) ustrezno gospodarjenje z gozdom, 
j) opredelitev kapacitet ureditve, 
k) zagotovitev rednega vira financiranja. 

Zaradi sprememb v zakonodaji, odnosu do prikritih grobišč in njihovem obisku, v enem 
od naslednjih poglavij opisujemo, kakšno je stanje glede na ta izhodišča danes. 
 
6.2 Strokovna podlaga za urejanje: Kulturnovarstveni pogoji za kapelico v 
Kočevskem Rogu 
 

Konec marca 2001 je Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne 
dediščine izdal kulturnovarstvene pogoje, po katerih mora biti: 

• sestavni del projektne dokumentacije fotodokumentacija lokacije, ki bo 
osnova za sanacijo območja po končanih gradbenih delih, 
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• objekt montažen, osnovna materiala les in kamen, izkopi točkovnih 
temeljev pa ročni, 

• v načrtu zunanje ureditve upoštevana značilna podoba območja in 
njegovih naravnih struktur, 

• za zagotovitev varnega gibanja obiskovalcev ob breznu urejena dvignjena 
lesena pot (kakršnokoli tlakovanje okolice objekta ali dostopne poti ni dovoljeno), 

• v načrtu zunanje ureditve prikazana tudi prometna ureditev – način 
parkiranja v času večjega obiska (izvedba večjih utrjenih parkirnih površin s 
kulturnovarstvenega stališča ni sprejemljiva), 

• Jarmov križev pot skupaj s kamnitim znamenjem smatran kot celota. Prav 
tako mora ostati na svojem mestu lesen križ, ki bo vlit v bron, in je bil prvi 
postavljeni simbol grobišč v kočevskih breznih. 

 
 
6.2 Primerjalna analiza stanja ureditve prikritih grobišč 
 

Na terenskih ogledih aprila in oktobra 2007, 1. novembra 2007 ter januarja 2008 smo 
analizirali, ali trenutno ureditveno stanje na območju doslej znanih prikritih grobišč v 
kraških breznih Kočevskega Roga ustreza izhodiščem in predlogom za urejanje, 
opredeljenim v strokovnih podlagah. 
 
Preglednica 1: Upoštevanje nekaterih izhodišč za urejanje po posameznih prikritih 
grobiščih po Smernicah 

 
 Jama 

pod 
Krenom 

Jama v 
Debliških 
livadah 

Jama pod 
Macesnovo 
gorico 

Jama v 
Rugarskih 
klancih 

Jama 
pod 
Roško 
cesto 

Dvojno 
brezno pri 
Cink križu

postavitev kažipotov da da da da ne da 
postavitev 

označevalnih tabel 
da da da da ne da 

postavitev 
pojasnjevalnih tabel 

ne ne ne ne ne ne 

določitev lokacije in 
ureditev parkirišč 

da da da da ne da 

postavitev spominskih 
obeležij, ki so tujek 
naravnemu okolju  

da ne da ne ni 
obeležij 

ne 
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Preglednica 2: Ustreznost ureditve ožjega območja grobišč po Smernicah 
 

 Jama 
pod Krenom

Jama v 
Debliških 
livadah 

Jama 
pod 
Macesnovo 
gorico 

Jama v 
Rugarskih 
klancih 

Jama 
pod Roško 
cesto 

Dvojno 
brezno pri 
Cink križu 

ureditev kraja za prižig 
sveč iz lomljenega 
naravnega kamna, 
odstranitev podrasti v 
bližini in ureditev okolice 
tako, da se zmanjša 
možnost požara 

ob 
dnevih 
večjega 

obiska ni 
ustrezno 

ob 
dnevih 
večjega 

obiska ni 
ustrezno 

ob 
dnevih 
večjega 

obiska ni 
ustrezno 

ob 
dnevih 
večjega 

obiska ni 
ustrezno 

ni 
urejeno 

ob dnevih 
večjega 

obiska ni 
ustrezno 

ureditev kraja za 
polaganje vencev in cvetja 

ni 
ustrezno 

ni 
ustrezno 

ni 
ustrezno 

ni 
ustrezno 

ni 
ustrezno 

ni 
ustrezno 

postavitev posode za 
smeti na zakritem mestu 
ob grobišču 

ustrezno ustrezno ustrezno ustrezno ni 
urejeno 

ustrezno 

postavitev klopi iz 
razpolovljenih debel na 
robu grobišča in na nekaj 
mestih ob poti do grobišč 

ustrezno ustrezno ustrezno ustrezno ni 
urejeno 

ustrezno 
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Preglednica 3: Izvajanje dejavnosti, za katere je v Smernicah ugotovljeno, da bi lahko 
najbolj škodovale in razvrednotile izvirnost in pričevalnost območja prikritih grobišč 
 

 Jama pod 
Krenom 

Jama v 
Debliških 
livadah 

Jama pod 
Macesnovo 
gorico 

Jama v 
Rugarskih 
klancih 

Jama 
pod 
Roško 
cesto 

Dvojno 
brezno 
pri Cink 
križu 

urejanje grobišča in okolice 
na način in iz materiala, ki bi 
bil tuj naravnemu okolju 

da ne ne ne ne ne 

širitev poti, ki vodi do 
grobišča 

da ne ne ne ne ne 

asfaltiranje Roške ceste na 
širšem, predvsem pa na ožjem 
območju grobišča 

da da ne ne ne ne 

neprimerna lokacija, oblika 
in slog sakralnega objekta 

da ne ne ne ne ne 

neprimerna oblika in 
dimenzije spominskega 
obeležja 

da ne ne ne ne ne 

besedila na spominskem 
obeležju in označevalnih ter 
pojasnjevalnih tablah, ki ne bi 
ustrezala zgodovinskim 
dejstvom 

? ne ne ne ne ne 

postavitev stojnic za 
prodajo spominkov, hrane in 
pijače itd. v ožjem območju 
grobišča 

ob 
spominskih 
slovesnostih

ob 
spominskih 
slovesnostih

ne ne ne ne 

graditev gostinskih in 
drugih spremljajočih objektov 

ne ne ne ne ne ne 

nenadzorovano postavljanje 
obeležij na ožjem in širšem 
območju, posebej pa v 
neposredni okolici grobišča 

da ne da ne ne ne 

preveliko ali na 
neprimernem mestu urejeno 
parkirišče (primer Baza 20) 

ne ne ne ne ne ne 

pojav golosekov, cest, 
infrastrukturnih objektov oz. 
naprav, vidnih vlak na širšem 
ali celo ožjem območju 
grobišča 

ne ne ne ne ne ne 

nenadzorovano 
»raziskovanje« grobišča 

? ? ? ? ? ? 

ureditve brez poprejšnje 
zagotovitve stalnega vira 
financiranja vzdrževanja  

da ne ne ne ne ne 
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6.2.1 Primeri sporne ureditve  

V diplomskem delu želimo opozoriti na pojave, ki so posledica že opisanega oviranja, 
odsotnosti celostnega pristopa k urejanju ter hkrati želje in poskusov posameznih akterjev 
po obeležitvi grobišč. Nekateri med pojavi poleg tega, da niso v skladu s Smernicami, 
okoljsko in/ali estetsko obremenjujejo območja obravnavanih grobišč. Po terenskem 
ogledu smo jih razdelili v pet skupin: 

1. mnogovrstna spominska obeležja, 
2. prižiganje sveč na za to neurejenih mestih, 
3. moteči antropogeni posegi v izgled kraškega površja in na gozdno rastje, 
4. (manjša) divja odlagališča, 
5. drugi pojavi. 
Nekaj primerov prikazujemo na fotografijah. 
 
1. mnogovrstna spominska obeležja, ki se stihijsko pojavljajo predvsem na območju 

grobišča pod Krenom, zaradi raznolikosti uporabljenih materialov, stilov, oblik in 
dimenzij ne prispevajo k vtisu o urejenosti tega prostora. 
 

 
  

Fotografija 7: »Slovenska solza« iz črnega granita (Mihevc, 2002). 
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Fotografija 8: Kovinski zvonik ob kapeli pod Krenom (Žohar, 2007). 
 

 
 

Fotografija 9: Kapelica –iz različnih gradbenih materialov - macesna, kovine, betona 
(Žohar, 2007). 
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Fotografija10: Ravna streha spominskega obeležja in gradbeni material ne ustrezata 
značilnim objektom v Kočevskem Rogu (Mihevc, 2002). 

 

 
 

Fotografija 11: Jaslice in kip vdove v spominskem obeležju v vrtači (Žohar, 2008). 
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Fotografija 12: Križi različnih oblik, materiala in izvora, vzidani ali drugače pritrjeni na 

podlago (Žohar, 2007). 
 

 
 

Fotografija 13: Spomenik četnikom (Šimnovec, 2007). 
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2. prižiganje sveč na neurejenih mestih pomeni veliko nevarnost gozdnih požarov 
 

 
  

Fotografija 14: 1. november ob Jami pod Krenom (Žohar, 2007). 
 

 
  
Fotografija 15: 1. november 2007-Jama ob Dvojnem breznu pri Cink križu (Žohar, 2007). 
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Fotografija 16: Nestabilno lomljeno kamenje kot podstavek za sveče (Žohar, 2008). 
 
 

 
  

Fotografija 17: Prižiganje sveč med suhim rastjem ob postaji križevega pota (Žohar, 
2008). 
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3. antropogeni posegi vplivajo na izgled kraškega površja in na gozdno rastje 
 

 
  

Fotografija 18: Lomljen, odvečni kraški kamen ter plastični cvetlični lončki v bližini 
bronastega križa ob vhodu k Jami pod Krenom (Žohar, 2008). 

 

 
 

Fotografija 19: Skalni čoki služijo kot nagrobniki (Žohar, 2008). 
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Fotografija 20: Ostri robovi na kamnini, verjetno posledica urejanja prostora pred 
kapelico (Žohar, 2007). 

 

 
  

Fotografija 21: Velika površina pred kapelico, deloma tlakovana in deloma nasuta s 
peskom, je razen v času spominskih slovesnosti neizkoriščena (Mihevc, 2007). 
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4. (manjša) divja odlagališča sveč, ki estetsko in okoljsko obremenjujejo območje 
grobišč 

 
  

Fotografija 22: Odlagališče plastičnih sveč ob poti do kapelice pod Krenom (Žohar, 
2008). 

 
5. naraven izgled okolja na območju grobišč krnijo tudi drugi pojavi.   
 

 
  

Fotografija 23: Prostor pred kapelo je 1. novembra 2007 služil kot parkirni prostor 
(Žohar, 2007). 
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Fotografija 24: Pripomočki za urejanje obeležij so na očeh obiskovalcev (Žohar, 2008). 
 
6.3 Analiza dostopa 
 

Vsa obravnavana grobišča se nahajajo v bližini Roške ceste. Do njih vodijo 
gozdne vlake in/ali shojene poti. Do grobišča v Jami pod Krenom in v Rugarskih klancih 
je del poti nasute s peskom. Po oktobru 2007, ko so bile okoli brezen obnovljene ograje, 
je nevarnejši in strmejši le dostop do Jame pod Macesnovo gorico. 
 
6.4 Upravljanje z gozdom na območju prikritih grobišč  
 

Grobišči v Jami pod Krenom in v Jami v Debliških livadah spadata v območje 
gozdnogospodarske enote Željne-Laze, ki zavzema večji del Kočevske Male gore, 
grobišče v Jami pod Macesnovo gorico pa v območje gozdnogospodarske enote Rog, s 
katerima upravlja Zavod za gozdove, območna enota Kočevje. Jama v Rugarskih klancih, 
Dvojno brezno pri Cink križu in Grobišče ob Roški cesti pripadajo gozdnogospodarski 
enoti Poljane, s katero upravlja Zavod za gozdove, območna enota Novo mesto. 

Gozdnogospodarska enota Željne - Laze je nekoliko dislocirana od mesta Kočevje, 
njen del so le naselja na robu enote (Šalka vas, Cvišlerji, Željne), ki preko sadovnjakov in 
kmetijskih površin postopno prehajajo v strnjen kompleks gozda, ta pa se nadaljuje proti 
gozdnogospodarski enoti Rog. Na obeh omenjenih enotah sta območji prikritih grobišč 
izločeni v samostojna odseka. Z vidika gozdnogospodarskega načrtovanja je odsek 
najmanjša ureditvena enota. Gozdni oddelek je razdeljen na odseke glede na rastišče in 
stanje sestojev. 
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6.4.1 Značilnosti gozda na območju grobišč Jame pod Krenom in Jame v Debliških 

livadah 

Odsek na območju grobišč Jame pod Krenom in Jame v Debliških livadah ima 
površino 5,24 ha. Leži na nadmorski višini 530-560 m. Ima severno ekspozicijo in 
povprečni naklon 10°. 
 

 
  

Slika 7: Odsek na območju grobišč Jame pod Krenom in Jame v Debliških livadah 
(Gozdnogospodarski načrt..., 2007). 

 
V odseku prevladuje gozdna združba gradna in bukve (Hedero-Fagetum). Gre za 

gozdno združbo, ki porašča položna vrtačasta pobočja in neizrazite doline, v katerih ne 
prihaja do toplotne inverzije, ter neizrazite vrhove in grebene do nadmorske višine 500 
m, pa tudi več. Tla, kjer uspeva, so srednje globoka, izprana rjava – karbonatna tla. 
Osnovna graditelja sestojev sta bukev in hrast, katerima so obilno primešani: maklen, 
brek, češnja, javor, beli gaber, mokovec itd. V višjih legah hrast pogosto manjka, zato pa 
po skalnatih grebenih najdemo precej lipe, ki je razpršena po vsej enoti. Mahovni sloj je 
omejen na skale (Gozdnogospodarski načrt..., 2007). 

Po kategoriji ohranjenosti je na tem odseku »spremenjeni gozd«, kar pomeni, da je 31-
70 % drevesnih vrst na rastišču tujih. To je navadno rezultat človekovega delovanja (vnos 
smreke in prekomerna sečnja). Kot smo že omenili, so bili gozdovi na širšem območju 
pod Krenom pred vojnama v lasti kmetov. Ti so dobili v last gozdove, v katerih so imeli 
kmetje pred letom 1848, ko je bil odpravljen fevdalni red, služnostne pravice. V teh 
gozdovih so kmetje gospodarili brez načrtov, stihijsko, odvisno od potreb kmetij po lesu 
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za lastno uporabo ali za prodajo na trg (finančne stiske), gospodarjenje pa je bilo odvisno 
tudi od njhovega znanja o gozdu. Gozdarji temu pravijo kmečko prebiranje, ki je v 
nasprotju z načinom gospodarjenja v veleposestniških Auerspergovih gozdovih, kjer je 
gozdar Hufnagel že s prvim gozdnogospodarskim načrtom 1892 uvedel prebiralni način 
gospodarjenja, ki je temeljil na poznavanju ekologije gozda in matematičnemu modelu 
ter je bil predpisan z načrtom. Z izselitvijo Kočevarjev, po letu 1941, je gozd pričel 
zaraščati zapuščene kmetijske površine. Nastala so obsežna grmišča in druge oblike 
degradiranih površin, prepuščena naravnemu razvoju. Po 2. svetovni vojni so gozdovi z 
izjemo majhnih površin v lasti slovenskih kmetov, z nacionalizacijo prešli v družbeno 
last. Zaradi slabih lesnih zalog gozd tu ni imel večjega gospodarskega pomena, zato t. i. 
planske, zelo visoke nenačrtovane sečnje na podlagi politične odločitve v letih 1947 – 
1952, vanj niso posegle. Prve redne sečnje so se pričele okrog leta 1950 
(Gozdnogospodarski načrt..., 2007; Zavod za gozdove..., 2008). 
 

 
 

Fotografija 25: Gozd na območju grobišča v Jami pod Krenom (Žohar, 2008). 
 

Največji delež (51 %) drevesnih vrst na obravnavanem odseku predstavlja smreka 
(Gozdnogospodarski načrt..., 2007). Zaradi določenih lastnosti smreke, kot so široka 
ekološka valenca, zelo enostavna tehnika pogozdovanja in nega mladovja, velika 
proizvodna sposobnost ter široka uporabnost njenega lesa, je ta na umeten način v 
splošnem zelo razširjena zunaj njenih rastišč. Višinski prirastek smreke, ko se ta 
zakorenini, doseže 30 do 50 cm letno (Kordiš, 1993).  
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Grafikon 1: Drevesne vrste v odseku pri grobišču v Jami pod Krenom in v Debliških 
livadah (Gozdnogospodarski načrt..., 2007). 

 
Obstaja možnost, da je bila smreka na območje ob Jami pod Krenom vnesena na umeten 
način. Pokriva namreč le z miniranjem preoblikovano ustje brezna, zato domnevajo, da je 
bila tja vnesena z namenom prikrivanja sledov. Višina smrek in število letnic na deblu 
posekanega drevesa namreč kaže na približno starost 60 let, kar ustreza časovnemu 
obdobju povojnih pobojev.  
 

 
 

Fotografija 26: Smreke v območju grobišča Jama pod Krenom (Žohar, 2008). 
 



Saša Žohar                                                          Prostorska problematika urejanja Kočevskega Roga na primeru urejanja 
kraških brezen kot prikritih grobišč, diplomsko delo 

 58

6.4.2 Značilnosti gozda na območju grobišča v Jami pod Macesnovo gorico  

Odsek na območju grobišča v Jami pod Macesnovo gorico ima površino 2 ha. Leži na 
nadmorski višini 600-625 m. Ima jugozahodno ekspozicijo in naklon 5°. 

 

 
 

Slika 8: Odsek na območju grobišč Jame pod Macesnovo gorico (Gozdnogospodarski 
načrt..., 2007). 

 
Na tem odseku prevladujejo dinarski gozdovi jelke in bukve (Omphalodo-Fagetum). 

Osnovni graditeljici združbe sta bukev in jelka, odvisno od subasociacije se jima 
pridružujeta gorski javor in gorski brest, ki lahko glede na rastiščne razmere dosežeta 
delež do 10 %. Na dolomitnih, vlažnejših tleh je več velikega jesena, redkeje so 
primešani lipa, lipovec, trepetlika in jerebika. 

Grmovni sloj v tej združbi je razmeroma slabo razvit, namesto njega se na več mestih 
pojavlja dobro razvit drevesni podmladek. Vrstno pester zeliščni sloj ima pokrovnost 50 
– 60 %. Mahovni sloj je omejen na skale. 

Osnovna združba dinarskega bukovo jelovega gozda je v skladu s spremenljivimi 
reliefnimi, edafskimi in mikroklimatskimi razmerami razčlenjena v več subasociacij. Na 
obravnavanem odseku prevladujeta subasociaciji Omphalodo – Fagetum typicum (80 %) 
in Omphalodo – Fagetum scopolietosum (20 %). 

Po kategoriji ohranjenosti je na tem območju »ohranjeni gozd«, kar pomeni, da je 
manj kot 30 % drevesnih vrst na rastišču tujih. V gozdnogospodarski enoti Rog, v katero 
spada Jama pod Macesnovo gorico, so namreč gospodarili po Hufnaglovem konceptu vse 
do leta 1960, le da so pri tem prebiralni način gospodarjenja nekoliko modificirali. Ker je 
bilo območje v preteklosti relativno odročno in na skalnatem kraškem terenu, ki je težji 
za gospodarjenje, gozd ni bil močno spremenjen. Po letu 1960 so začeli uvajati druge 
tehnike, ki pa še vedno temeljijo na sonaravnem gospodarjenju z gozdovi 
(Gozdnogospodarski načrt..., 2007). 
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Grafikon 2: Drevesne vrste v odseku pri grobišču Jama pod Macesnovo gorico 

(Gozdnogospodarski načrt..., 2007). 
 

V obeh zgoraj opisanih odsekih gozdarji ne ukrepajo, z izjemo sanitarne sečnje (sečnje 
okuženega, z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja) ter nujnih 
varstvenih razlogov (Zakon o gozdovih, 1993; Gozdnogospodarski načrt..., 2007)  
 

6.4.3 Značilnosti gozda na območju Jame v Rugarskih klancih, Dvojnega brezna pri 

Cink križu in Grobišča ob Roški cesti 

V gozdnogospodarski enoti Poljane območje grobišč ni izločeno v samostojne odseke, 
zato o drevesnih vrstah na širšem območju grobišč nimamo natančnejših podatkov. V 
gozdnogojitvenih načrtih pa so te površine izločene kot samostojne negovalne enote, kjer 
poteka prilagojeno gospodarjenje z gozdovi. V njih sečnja trenutno ni načrtovana, vlake 
in rampni prostori pa so načrtovani in izvedeni tako, da se izogibajo bližine grobišč (vsi 
objekti so odmaknjeni najmanj 50 m). Gozdove v okolici grobišč tvorijo vertikalno 
močno strukturirani sestoji z naravno drevesno sestavo (Kotnik, 2008).  
 

6.4.4 Funkcije gozdov na območju grobišč 

Gozdovi imajo po zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30, 1993) več funkcij: 
• ekološke: funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, 

biotopska in klimatska funkcija; 
• socialne: zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, 

higiensko-zdravstvena, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva 
naravnih vrednot, funkcija kulturne dediščine, obrambna in estetska funkcija; 

• proizvodne: lesnoproizvodna, funkcija pridobivanja drugih gozdnih 
dobrin in lovnogospodarska funkcija. 

Funkcije gozdov v Kočevskem Rogu bi težko rangirali. Poleg lesnoproizvodne zaradi 
ohranjenosti gozdov, gozdnih rezervatov ipd. izstopata biotopska funkcija in funkcija 
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varovanja naravne dediščine. Na celotni površini Kočevskega Roga je poudarjena 
hidrološka funkcija – kras, vodozbirno območje. Socialne funkcije so poudarjene le 
lokalno (točkovno), čeprav so zelo pomembne. Funkcije se sicer prepletajo, a si ne 
nasprotujejo bistveno (npr. hidrološka, biotopska in funkcija varovanja naravne dediščine 
proti rekreacijski, turistični in poučni funkciji, ki nastopajo samo »točkovno« ali v 
koridorjih).  

Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarske načrte je v leta 2006 pripravil 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Smernice s področja varstva kulturne 
dediščine pa Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Gozdnogospodarski načrt..., 
2007).  

Na odseku, kjer se nahajata grobišči pod Krenom ter linijsko v okolici križevega pota, 
ki ga je osnoval akademski kipar Stanislav Jarm, je funkcija varovanja kulturne dediščine 
poudarjena s 1. stopnjo.  

Zaradi množičnega obiskovanja grobišč pod Krenom gozdovi na njunem območju 
opravljajo tudi turistično funkcijo.  

Zaradi zagotavljanja parkovnega izgleda območja grobišč pod Krenom gozd nasproti 
vhoda h grobiščem ter vzdolž gozdnega roba ob križevem potu opravlja tudi estetsko 
funkcijo na 2. stopnji poudarjenosti (Gozdnogospodarski načrt ..., 2007). 

Območje grobišča v Jami pod Macesnovo gorico ima poudarjeno funkcijo varovanja 
kulturne dediščine in estetsko funkcijo na 1. stopnji poudarjenosti. Obravnavano je kot 
mesto tišine in pietete. Na varovanem območju niso dopustni niti gradnja kakršnih koli 
objektov in prometnic niti skladiščenje lesa. Grobišče je izločeno kot poseben sestoj - 
negovalna enota, kjer se ukrepa le po naročilu ustanove, ki skrbi za urejanje grobišč na 
tem območju (Gozdnogospodarski načrt..., 2007).  

V Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2004-2013) je 
gozdovom v oddaljenosti 50 m od posameznega grobišča dodeljena funkcija varovanja 
kulturne dediščine in turistična funkcija na 1. stopnji poudarjenosti. 

Zavod za gozdove takšno zgradbo in sestavo želi ohranjati tudi v prihodnje, saj je po 
njihovem mnenju z namenom opravljanja posebej poudarjenih funkcij tudi najbolj 
primerna (Kotnik, 2008). 

V gozdovih, ki obkrožajo objekte kulturne dediščine, zavod za gozdove ne načrtuje 
posegov v zemeljske plasti (gradnja gozdnih vlak, odstranitev dreves s koreninskim 
spletom). V primeru načrtovanja takih del je zanje v skladu z zakonom o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št.7, 1999) treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje ter 
kulturnovarstveno soglasje k izvedbenim projektom s strani ZVKD, OE Ljubljana. 
Urejanje gozda in okolice na teh območjih je v domeni ZVKD (Gozdnogospodarski 
načrt..., 2007). 
 
6.5 Kraško površje 
 

Kot smo že omenili, je na območju prikritih grobišč v Kočevskem Rogu površje 
kraško. Po podatkih gozdnogospodarskih načrtov za gozdove na odseku, ki predstavlja 
širše območje grobišča v Jami pod Krenom in v Debliških livadah, 15 % njegove 
površine zavzemajo skale, 25 % površine pa kamni. Ti so zaradi karbonatne zgradbe 
(dolomitizirani apnenec), poraščenosti območja, podnebnih dejavnikov in drugih pogojev 
posebnih oblik. Skale in kamni predstavljajo pomemben delež skupne površine območja, 
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zato imajo pri tvorjenju značilne podobe območja posebno vlogo. Podobno je tudi na 
odseku, kamor spada grobišče v Jami pod Macesnovo gorico, skale tam zavzemajo 20 %, 
kamni pa 10 % površine. Čeprav za širše območje Dvojnega brezna pri Cink križu, Jame 
v Rugarskih klancih in Grobišča pod Roško cesto nimamo tovrstnih podatkov, lahko na 
terenu ocenimo, da tudi na širšem območju teh grobišč skale in kamni zavzemajo 
pomembno površino. 

 

 
 

Fotografija 27: Kraško površje na območju grobišča v Jami pod Krenom (Mihevc, 2007). 
 
Kljub temu, da tako površje v Kočevskem Rogu in v kraških gozdovih ni redko, bi ga 

bilo treba v primeru parkovne ureditve širšega območja grobišča pred posegi ustrezno 
zavarovati. Tudi kamnina na površju ima namreč svojo “življenjsko dobo”: zaradi 
korozije in drugih eksogenih procesov postane del površja in s tem izpostavljena 
zunanjim dejavnikom (deževnici, večjim temperaturnim spremembam, poraščanju z 
mahom ...), dokler popolnoma ne preide v raztopino. Na skalah so opazne sledi 
nekdanjega subkutanega raztapljanja kamnine pod prstjo, njenega korozijskega 
preoblikovanja ob neposrednem stiku padavinske vode in gole skalnate površine ter 
posrednega členjenja z biokorozijskimi procesi zaradi poraščenosti površja. Biokorozijski 
procesi in drugi procesi raztapljanja se ne odvijajo po celotni površini skal enakomerno, 
temveč selektivno. Izraziteje potekajo v smeri poklin, kar povzroča posebno 
oblikovanost. Ker je kraška podlaga tista, ki daje prostoru tipično, a neobnovljivo 
podobo, bi jo bilo pri urejanju grobišča treba ohraniti, z ureditvenimi posegi pa na njej ne 
povzročati ostrih robov in ravnih ploskev ter odstranjevati mahu.  
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Fotografija 28: Značilna oblikovanost skalnatih čokov na območju grobišča v Jami pod 
Krenom (Žohar, 2008). 

 
6.6 Problematika označevanja 
 

Kljub temu, da so bili v letu 2007 na območju gozda postavljeni kažipoti, ki 
obiskovalce usmerjajo do obravnavanih grobišč (razen do Grobišča ob Roški cesti), so 
oznake še vedno neprimerne in nezadostne. Iz središča Kočevja in njegovega širšega 
območja na Roško cesto, ob kateri so prikrita grobišča, namreč vodijo kažipoti z napisom 
»Rog – Baza 20«, pri čemer je Rog umetno ime, Baza 20 pa le eden od številnih 
kulturnih spomenikov na območju Kočevskega Roga. Iz smeri Dolenjske Toplice je 
dostop do grobišč označen še bolj pomanjkljivo.  

 

 
 

Slika 9: Lokacija usmerjevalnih tabel »Rog-Baza 20« v Kočevju (TIS, 2007). 
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6.7 Analiza obiska in prometnega režima v času večjega obiska 
 

Pri urejanju grobišč se pojavlja problem opredelitve števila obiskovalcev. Dejstvo je, 
da so po letu 1990 množična grobišča postala znana, k čemur so pripomogli tudi sredstva 
javnega obveščanja in t. i. spravno slovesnost z mašo zadušnico 8. julija 1990. Na 
območja grobišč prihaja relativno veliko število obiskovalcev, po besedah tedanjega 
župnika, g. Lampreta, je bilo samo na slovesnosti leta 1990 približno 30.000 
obiskovalcev. Kljub tako velikemu številu ljudi in njihovih vozil je bilo za dostop do 
slovesnosti možno urediti enosmerni promet ter obvoz. Ravno najlažja dostopnost in 
najboljši pogoji za usmerjanje prometa so po njegovem mnenju botrovali temu, da je 
grobišče pod Krenom postalo edini kraj v Kočevskem Rogu, kjer se lahko organizirajo 
tovrstne slovesnosti. 

Na kasnejših spominskih slovesnostih, vsako prvo nedeljo v juniju, se je zbralo po več 
kot 4.000 obiskovalcev. Več ljudi je bilo prisotnih le ob 50. obletnici povojnih pobojev 
leta 1995 (13.000 obiskovalcev) ter leta 2000 (od 8.000 do 10.000 obiskovalcev). 
Ocenjeno število je nastalo na podlagi razdeljenih verskih podobic. 

Lampret pa je vodil tudi evidenco obiskovalcev, ki so stopili z njim v stik med letom. 
Prikrita grobišča je po njegovi oceni tedensko obiskalo povprečno za en avtobus 
obiskovalcev, kar je približno 2.700 ljudi na leto. Največji obisk je zabeležil v maju, ko 
so h grobiščem prihajale tudi šolske skupine iz oddaljenih krajev. 

Že leta 1991 so avtorji Smernic predvidevali, da bo v nekaj letih obisk prikritih 
grobišč začel upadati. Vzroki za to naj bi bili relativna oddaljenost od svojcev in dostop, 
ki je mogoč le z osebnimi avtomobili. Večji obisk so pričakovali ob določenih praznikih, 
npr. na dan spominske slovesnosti, dan mrtvih itd.  

Po besedah sedanjega župnika v Kočevju, g. Gnidovca, se na spominskih slovesnostih, 
ki je bila leta 2007 že 18. po vrsti, v zadnjih letih zbira do 3.000 ljudi. Med njimi so tudi 
politični predstavniki in cerkveni dostojanstveniki, večina pa je sorodnikov, katerih 
povprečna starost je blizu 70 let. Večina obiskovalcev se pripelje z osebnimi avtomobili, 
manjši delež tudi z avtobusi. Ker kapacitete parkirišča ob grobišču nikakor ne zadoščajo, 
je ob tej priložnosti potrebna zapora roške, to je državne ceste. V ta namen je treba 
pridobiti več soglasij, med drugim tudi dovoljenje za prireditev. Za slednjo je treba 
zagotoviti varovanje, prisotnost gasilcev, policajev, domačih redarjev, reševalcev in 
reševalnega vozila ter sanitarije. Ob tej priložnosti je, kot smo že omenili, urejen obvoz. 

Po ocenah Gnidovca v zadnjih letih prikrita grobišča v Kočevskem Rogu skupaj s 
spominsko slovesnostjo obišče od 20.000 do 25.000 obiskovalcev. Večinoma so to 
Slovenci, prihajajo pa tudi Hrvati, Srbi in pripadniki ostalih narodov. Ljudje prihajajo 
predvsem k grobišču v Jami pod Krenom, saj v svoji zavesti predstavlja simbolno 
grobišče, ostala grobišča pa obiskujejo le redki. 

Od maja do 1. novembra je med 11. in 16. uro ob grobišču v Jami pod Krenom 
prisotna dežurna oseba, ki med drugim skrbi za varnost, red in urejenostjo območja.  

V Turistično informacijskem centru v Kočevju so nam povedali, da pod njihovim 
vodstvom grobišče v Jami pod Krenom letno obišče približno 500 ljudi, večinoma v 
sklopu ogleda Baze 20. Ob Jami pod Krenom poudarjajo predvsem umetniški pomen 
tamkajšnjega spomenika in kapele, ostalih grobišč pa obiskovalcem ne predstavljajo 
predvsem zaradi občutljivosti teme. 
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7 PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH NA OBMOČJIH 
PRIKRITIH GROBIŠČ 

 
7.1 Pravne podlage o urejanju grobišč 
 

Zakon, ki ureja problematiko, obravnavano v diplomskem delu, je zakon o urejanju 
prostora, ki velja od 1. 1. 2003 (Uradni list RS, št. 110, 2002). Zakon nalaga, da je treba 
»doseči prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih 
dejavnosti v prostoru, zagotoviti funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do 
objektov in njihovo uporabo v skladu z zakonom, zagotoviti varstvo okolja, ohranjati 
naravo in kulturno dediščino, omogočiti trajnostno rabo naravnih dobrin in varovati druge 
kakovosti naravnega in bivalnega okolja. 

Urejanje prostora mora prispevati k ustvarjanju čimbolj prepoznavnega reda v 
prostoru« (Zakon o urejanju..., 2003) 

Poleg omenjenega zakona so podlaga za urejanje prikritih grobišč še: 
- zakon o prostorskem načrtovanju, 
- zakon o varstvu podzemnih jam, 
- zakon o varstvu okolja, 
- zakon o varstvu kulturne dediščine, 
- zakon o gozdovih. 
 

Preglednica 4: Umestitev obravnavanih prikritih grobišč v prostorske enote 
 
Grobišče Naselje Občina Območna 

enota ZVKD 
Gozdnogospodarska 
enota 

Jama pod Krenom Onek Kočevje Ljubljana Željne-Laze 
Jama pod 
Macesnovo gorico 

Trnovec Kočevje Ljubljana Rog 

Grobišče ob Roški 
cesti 

Podstenice Dolenjske 
Toplice 

Novo mesto Poljane 

Dvojno brezno pri 
Cink križu 

Podstenice Dolenjske 
Toplice 

Novo mesto Poljane 

Jama v Rugarskih 
klancih 

Podstenice Dolenjske 
Toplice 

Novo mesto Poljane 

 
V prostorskem planu Občine Kočevje je na območju prikritih grobišč določeno 

območje evidentirane kulturne dediščine. Na obeh območjih je v lokacijski informaciji 
kot kulturna dediščina naveden »Kren-grobišče«. Območji se ne ujemata z odsekom, ki 
so ga odmerili gozdarji. 

Na območju občine Dolenjske Toplice območje grobišč ni določeno niti v prostorskem 
planu, v gozdnogospodarskem načrtu pa ni izločeno niti v poseben odsek. 

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v naselju Onek leta 2002 31 prebivalcev, v 
Trnovcu 6, v Podstenicah pa ni bilo nobenega prebivalca. Za vsa grobišča velja, da v 
radiju 200 metrov ni hišne številke.  
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Preglednica 5: Določila prostorskih aktov za posamezna prikrita grobišča v letu 2007 (Občini Dolenjske Toplice in Kočevje, 2007).  

 
 

  Oznaka prostorske 
enote po 
prostorskem planu 

Osnovna namenska 
raba 

Podrobnejša namenska 
raba 

Vrsta varovanja oz. 
omejitve 

Velikost in zmogljivost 
objekta 

Jama pod 
Krenom in 
Jama v 
Debliških 
livadah 

izven poselitvenega 
območja naselja 

izven poselitvenega 
območja naselja: 
območje gozda in 
območje razpršene 
gradnje 

dovoljene so ureditve 
zunanjih odprtih površin 
in nadomestne gradnje, 
dozidave in ureditve 
zunanjih odprtih površin

območje varovanja kulturne 
dediščine, za katerega je 
predpisan prvi varstveni režim 
in podan predlog strokovne 
službe za kulturni in 
zgodovinski spomenik 
državnega pomena 

za prostostoječe hiše se po 
horizontalnih in vertikalnih 
gabaritih prilagajajo okoliškim 
objektom; streha simetrična 
dvokapnica 38-45 st., kritina 
opečnata ali siva - po strukturi 
podobna. 

Jama pod 
Macesnovo 
gorico 

izven poselitvenega 
območja naselja 

izven poselitvenega 
območja naselja: 
območje gozda 

dovoljene so ureditve 
zunanjih odprtih površin

območje varovanja kulturne 
dediščine, za katerega je 
predpisan prvi varstveni režim 
in podan predlog strokovne 
službe za kulturni in 
zgodovinski spomenik 
državnega pomena 

za prostostoječe hiše se po 
horizontalnih in vertikalnih 
gabaritih prilagajajo okoliškim 
objektom; streha simetrična 
dvokapnica 38-45 st., kritina 
opečnata ali siva - po strukturi 
podobna. 

Jama v 
Rugarskih 
klancih 

- gozd ureditve dovoljene le 
pod pogojem, da ni v 
nasprotju z 
gozdnogospodarskimi 
načrti 

- enostavni objekti 

Dvojno brezno 
pri Cink križu 

- gozd ureditve dovoljene le 
pod pogojem, da ni v 
nasprotju z 
gozdnogospodarskimi 
načrti 

- enostavni objekti 
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7.1.1 Nepremična kulturna dediščina 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 7, 1999) določa, da kadar ima 
dediščina elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in 
civilizacijskega razvoja, ali ki predstavljajo kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko ta 
dediščina dobi status kulturnega spomenika (v nadaljnjem besedilu: spomenik). 

V 6. členu so spomeniki po svojih lastnostih razdeljeni v naslednje varstvene skupine: 
»arheološke, zgodovinske, umetnostnozgodovinske oziroma umetnostne in arhitekturne, 
naselbinske, etnološke, tehniške spomenike, spomenike oblikovane narave in kulturno 
krajino«. 

Obravnavana grobišča so bila vpisana v Register nepremične kulturne dediščine ali kot 
zgodovinska krajina ali kot memorialna dediščina. 

Pomnik v vrtači ob grobišču pod Krenom je bil septembra 2005 razglašen kot spomenik 
državnega pomena, kar dokazuje tabla na njem.  
 

7.1.1.1 Zgodovinska krajina 
Jama pod Krenom in Jama pod Macesnovo Gorico sta bili v navedeni register vpisani 

aprila 1996, ko zgoraj navedeni zakon o varstvu kulturne dediščine še ni bil v veljavi. Pri 
klasifikaciji je bil upoštevan prehodni predlog zakona, ki je delil dediščino na arheološko, 
stavbno, vrtnoarhitekturno, memorialno, naselbinsko, kulturno in zgodovinsko krajino. 
Zgodovinska krajina so deli naravne ali kulturne krajine, kjer so potekali pomembni 
zgodovinski dogodki, predvsem bitke in druge vojaške operacije, katerih materialni ostanki 
so “in situ”. Zgodovinska krajina je tudi reliktna ali arheološka krajina (Delak Koželj, 
2002). 

Predloženih kategorij (razen kulturne krajine) trenutno veljavni zakon ni povzel, a so v 
celoti umeščene kot »tip enote« v pravilniku o registru nepremične kulturne dediščine 
(Uradni list, št. 25, 2002). 

 

 
 
Slika 10: Tipi enote nepremične kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo RS, 2008). 
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7.1.1.2 Memorialna dediščina 

Dvojno brezno pri Cink križu ter Jama v Rugarskih klancih sta bila vpisana v register 
nepremične kulturne dediščine leta 2001, ko je bil zakon o varstvu kulturne dediščine že v 
veljavi. Obravnavana sta kot tip memorialna dediščina, ki v zakonu ni opredeljena.  

 »Ker ima sleherna tvorba iz preteklosti tudi zgodovinsko ozadje, je pravzaprav vsa 
kulturna dediščina, bodisi arheološka in etnološka bodisi umetnostna in tehnična, obenem 
tudi zgodovinska dediščina. Tvarna zapuščina je marsikdaj tudi edini zgodovinski vir in 
dokument. O zgodovinski dediščini na nekem območju govorimo zlasti ob tvorbah, ki so 
pomembne za politično in vojaško, za socialno in gospodarsko zgodovino, za zgodovino 
sodstva, prosvete in kulture, verstva, znanosti in tehnike« ... »Posebna skupina prezentirane 
zgodovinske dediščine so javna znamenja, spomeniki in spominske plošče - priče o 
pomembnih ljudeh in njihovem delovanju. Med temi so najštevilnejši prav gotovo objekti, 
spomeniki in znamenja ter grobovi iz obdobja prve svetovne vojne in 
narodnoosvobodilnega boja, ki imajo poleg zgodovinskega predvsem izrazit spominski in 
pietetni značaj«. ... »Skladno z zakonodajo so za varovanje različnih primerov zgodovinske 
dediščine predvideni različni režimi. Namen vseh je varovanje neokrnjenosti in izvirnosti 
dediščine, ohranjanje razmer za njen nadaljnji obstoj in redno vzdrževanje posameznih 
objektov, zlasti javnih znamenj. 

Nujno je treba preprečevati posege, s katerimi bi se, posredno ali neposredno, utegnile 
spremeniti osnovne lastnosti, zunanja ali notranja oblika, narava ali druge bistvene 
značilnosti varovane dediščine (porušitev, zidava, poseki v gozdnih območjih, prestavitev 
na nove lokacije). 

Tako je tudi potrebno - ne glede na varstveni režim - za vsak poseg, ki bi utegnil 
povzročiti spremembo na zgodovinski dediščini, ali poseg v funkcionalni oziroma vplivni 
del njenega zemljišča vnaprejšnje strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, ki določa tudi pogoje za izvedbo posega« (Strokovne 
podlage..., 2000, str. 32-33). 

Varstveni režim dediščine za obravnavana grobišča, vpisan v registru nepremične 
kulturne dediščine januarja 2008, je »varovanje v prostorskih aktih«. 

 
7.1.1.3 Spomenik državnega pomena 

V skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7, 1999) ima 
dediščina, ki je kulturni spomenik, »elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali 
posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja, ali ki predstavljajo kakovostni 
dosežek ustvarjalnosti.« Kulturna dediščina, »ki predstavlja vrhunski dosežek ustvarjalnosti 
oziroma ključno ali redko ohranjeno dokazilo določenega obdobja zgodovinske preteklosti, 
lahko zaradi svojega posebnega ali izjemnega pomena dobi status spomenika državnega 
pomena«.  

Kot tak je bil leta 2005 razglašen pomnik v vrtači ob grobišču pod Krenom. Njegovo 
obnovo in prezentacijo opravlja država. Spomenika državnega pomena v skladu s tem 
zakonom ni dopustno odtujiti. 
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7.2 Ukrepi varstva narave na območju Kočevskega Roga 

7.2.1 Naravne vrednote - jame s prostim vstopom 

Minister za okolje in prostor je julija 2006 s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, izdanim na podlagi 6. odstavka 37. člena 
zakona o ohranjanju narave in 10. člena zakona o varstvu podzemnih jam, 8382 jamam 
podelil status podzemske geomorfološke naravne vrednote državnega pomena in vsaki 
dodelil enega od treh varstvenih režimov glede vstopa vanjo. Jame se namreč po določbah 
17. člena zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2, 2004) delijo na zaprte (5 
jam), odprte z nadzorovanim vstopom (185 jam) in odprte s prostim vstopom (8192 jam). 
Obravnavana grobišča spadajo med jame s prostim vstopom (Agencija RS za okolje, 2008). 

V skladu z zakonom o varstvu podzemnih jam je v odprte jame s prostim vstopom 
»dovoljen vstop vsakomur pod enakimi pogoji. Raba odprte jame je dovoljena za 
opravljanje dejavnosti jamskega turizma, kulturne, znanstveno raziskovalne, izobraževalne 
in zdravstvene dejavnosti ter za oskrbo prebivalstva s pitno vodo«. 

Izvajanje teh dejavnosti mora »potekati ob spoštovanju predpisanih varstvenih režimov 
na podlagi tega zakona in predpisov, ki urejajo področje ohranjanja narave in tako, da se ne 
prizadenejo in uničijo naravne lastnosti odprtih jam«. 

Isti zakon tudi navaja: »Če se v jamah nahajajo arheološki ostanki oziroma kulturne 
plasti, ki so kulturna dediščina, se njihovo varstvo zagotavlja na podlagi predpisov, ki 
urejajo področje varstva kulturne dediščine v skladu s tem zakonom«. 
 

7.2.2 Lovišče s posebnim namenom 

Vsa obravnavana prikrita grobišča spadajo v območje Lovišča s posebnim namenom 
(LPN) Medved. 

V skladu z uredbo o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 117, 2004) upravljavec tovrstnega lovišča izvaja naslednje posebne 
naloge: 

    – ohranja celovitost in pestrost lovišč ter biotske raznovrstnosti v njih; 
    – ohranja vse vrsti divjadi v čim bolj naravni spolni in starostni strukturi, upoštevaje 

naravno populacijsko dinamiko; 
    – ohranja življenjsko okolje divjadi v ugodnem stanju ter izboljšuje življenjsko okolje 

na tistih delih, na katerih je stanje manj ugodno, z nadaljnjim izvajanjem ustreznih ukrepov; 
    – skrbi za ohranjanje in doseganje ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih živalskih 

vrst ter njihovih življenjskih prostorov, zlasti tistih, za katere je iz predpisov s področja 
ohranjanja narave razvidno, da se najpomembnejša območja za njihovo ohranitev nahajajo 
znotraj posameznih lovišč; 

    – seznanja in informira zainteresirane javnosti o življenju divjadi in značilnostih 
narave v loviščih.  

 
V neposredni bližini grobišč ni lovskih objektov, pa tudi sam lov se v tem območju ne 

izvaja. Bližnje Ušive jame pa so z gozdnogospodarskim načrtom namenjene zadrževanju 
divjadi, ker je tam mir in bogata prehranska baza. Tam je izjemno poudarjena funkcija 
ohranjanja biotske raznovrstnosti (Zavod za gozdove..., 2008). 
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7.2.3 Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 

Kočevski Rog hkrati spada v ekološko pomembno Osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri (Agencija RS za okolj..., 2008). 

Velike zveri spadajo med vrste, ki so v zadnjih nekaj stoletjih utrpele drastičen upad in 
številna lokalna izumrtja širom Evrope. Območje dinarskega gorstva predstavlja enega 
redkih predelov, kjer volk, evrazijski ris in rjavi medved še vedno živijo v prosti naravi. 
Vse tri vrste velikih zveri so danes v večji meri omejene na južni, dinarski del Slovenije. 

Območje Snežniške planote skupaj z Gorskim Kotarjem in delom Kočevske predstavlja 
enega največjih nefragmentiranih gozdnih kompleksov v Srednji Evropi in tako enega 
glavnih zatočišč teh treh ogroženih živalskih vrst (Krofel, M., Potočnik, H., Kos, I., 2008).  

 

7.2.4 Predlagano zavarovano območje Regijski park Kočevsko - Kolpa 

Leta 2001 so bila izdana izhodišča za načrt upravljanja predvidenega regijskega parka 
Kočevsko – Kolpa, katerega območje leži med rekama Kolpo in Krko ter med Belo krajino 
in Notranjsko. Vključeval naj bi občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, 
Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica in Žužemberk. Ustanovitev parka je bila 
predvidena v nacionalnem programu varovanja okolja in bi morala biti zaključena do leta 
2002. Za ustanovitev je bilo pristojno ministrstvo za okolje in prostor. 

Po zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56, 1999) je regijski park »obsežno 
območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in 
območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, 
vendarle pa z naravo uravnotežen. V regijskem parku morata biti opredeljeni najmanj dve 
varstveni območji tako, da je varstveno območje s strožjim varstvenim režimom 
opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno. Z aktom o zavarovanju se določijo 
podrobnejša pravila ravnanja na območju regijskega parka«. 

Cilji ustanovitve regijskega parka bi bili omogočiti izvajanje ekološko usmerjenih 
razvojnih načrtov zaščitenega območja, trajno zavarovati ogrožene živalske in rastlinske 
vrste, podpreti oživljanje zapuščenih vasi in kulturne krajine, poudarjati posebnosti in 
prepoznavnost območja ter ohraniti kvaliteto bivanja v čistem okolju. Poleg 
naravovarstvenih bi pomembno vlogo igrali tudi razvojni cilji. S temi bi zagotovili 
priložnost za življenje in delo lokalnemu prebivalstvu z boljšimi možnostmi pridobivanja 
stimulacij za kmetijstvo, gospodarstvo in infrastrukturo za zavarovana območja, zagotovili 
bi trajnostni razvoj z načrtovanjem in izvajanjem ekološko usmerjenih razvojnih načrtov 
območja ter krepili regionalne razvojne strukture in povezovanje med občinami. Pri 
ustanovitvi parka bi šlo za spremembo obstoječega koncepta rabe prostora, ki bi se najbolje 
uresničeval s povezovanjem vseh načrtovanih ciljev, določenih na podlagi poznavanja 
specifičnih značilnosti območja. 

V procesu ustanavljanja parka so bile pripravljene in izdelane vse potrebne strokovne 
naravovarstvene podlage, kot so naravovarstvene smernice in izhodišča načrtov 
upravljanja. Izvedena je bila inventarizacija navzočih rastlinskih in živalskih vrst. 
opravljeno je bilo kartiranje habitatov in habitatnih tipov, opredeljeni so bili ukrepi varstva 
narave prav tako sta bila pripravljena predloga conacije in usmeritve delovanja parka. 

Kljub pripravi vseh strokovnih podlag in kljub izvajanju spremljevalnih aktivnosti za 
ustanovitev parka pa so bili postopki nadaljnjega ustanavljanja ustavljeni jeseni 2002. 
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Računsko sodišče je ocenilo, da za učinkovito uresničevanje koncepta trajnostnega 
razvoja na predvidenem zaščitenem območju ni bilo ustrezne podlage, ker niso bili 
pravočasno sprejeti ključni strateški akti za ohranjanje in zaščito biotske raznovrstnosti, ker 
niso bili sprejeti akti o zavarovanju predvidenih zaščitenih območij in ker niso bili določeni 
upravljavci teh območij (Računsko sodišče..., 2007).  

 

7.2.5 Območje Natura 2000 

Konec leta 2002 je ministrstvo za okolje in prostor večino svojih aktivnosti na področju 
ohranjanja biotske raznovrstnosti preusmerilo v ustanavljanje območij Natura 2000. Ta 
območja tvorijo evropsko mrežo ekološko pomembnih območij na podlagi Direktive Sveta 
Evropske unije o pticah in Direktive Sveta Evropske unije o habitatih. Območja Natura 
2000 so na ministrstvu morali razglasiti do vstopa Slovenije v Evropsko unijo v letu 2004 
(Računsko sodišče..., 2007). 

Na območju Kočevsko - Kolpa živi 20 vrst varovanih ptic (Ministrstvo za okolje..., 
2004). 

 

 
 

Slika 11: Območje Natura 2000 Kočevsko - Kolpa (Ministrstvo za okolje..., 2004). 
 
Ustanovitev območja Natura 2000 na območju predvidenega regijskega parka Kočevsko 

- Kolpa pomeni predvsem doseganje ciljev, ki se nanašajo na ohranjanje in zaščito biotske 
raznovrstnosti, kar je bil tudi poglavitni namen ustanovitve parka. Kljub usmeritvi k tem 
ciljem pa območje Natura 2000 ne more nadomestiti regijskega parka, ki bi koncept 
trajnostnega razvoja na njegovem območju udejanjal celoviteje (Računsko sodišče..., 2007). 
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8 PREDLOGI ZA UKREPANJE PRI NADALJNJEM UREJANJU 
PRIKRITIH GROBIŠČ NA OBMOČJU KOČEVSKEGA ROGA 

8.1 Predlog za ukrepanje v gozdovih na območjih prikritih grobišč 
 

Na podlagi različnih smernic, pogovorov z gozdarskimi inženirji in geografskega 
vedenja lahko povzamemo, da je pri urejanju prikritih grobišč v kraških breznih v 
Kočevskem Rogu poglavitna naloga ohranitev naravnega okolja, ki je bilo tudi osnovni 
pogoj, da se grobišča nahajajo na tem območju. Nesmiselno je pričakovati, da se bo 
naravno okolje v okolici grobišč ohranilo v svoji povsem avtentični podobi. Drevesa se 
spreminjajo, prav tako drevesna sestava. Zagotoviti pa je treba, da bo območje grobišč tudi 
ob obisku več tisoči obiskovalcev, ostalo naravno, pa čeprav je v primerjavi s stanjem v 
času pobojev že spremenjeno. S preobrazbo območja grobišč izgubljajo avtentičnost, 
obenem pa je okrnjen tudi njihov značaj, ki obiskovalcu vzbuja posebna doživljajska 
občutja. 

Gozdarji od pristojnih inštitucij pričakujejo celovit ureditveni načrt, ki bo predpisal tudi 
način ravnanja z gozdnimi sestoji. 

 

 
 

Fotografija 29: Nenegovan smrekov sestoj na območju grobišča Jama pod Krenom, ki je 
potreben gojitvenih ukrepov (Žohar, 2008). 

 

8.1.1 Alternativa - parkovni gozd? 

Iz intervjuja z gozdarskimi inženirji Zavoda za gozdove OE Kočevje, povzemamo 
predlog, da naj se gozd na območju prikritih grobišč v prihodnosti ureja kot parkovni gozd. 
Parkovni gozdovi tvorijo prehod med umetno oblikovanimi parki in naravnimi gozdovi. 
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»So pretežno naravne povezovalne sestavine, ki premostijo ločnico med naravo in kulturo 
ter tvorijo vez med posamičnim drevesom in gozdom. Od drevesnih parkov se razlikujejo 
po tem, da nimajo kultiviranih travnatih površin, pač pa imajo ohranjena gozdna tla in le 
malo spremenjen sestav rastlinja. V parkih je drevje razmeščeno po sorodnosti ali 
nasprotnosti, v parkovnih gozdovih pa je razmestitev slučajnostna in neurejena« 
(Cimperšek, 2003, str. 436).  

Začetki parkovnega urejanja gozdov se pojavijo v drugi polovici 18. stoletja, ko so se 
pod vplivom romantike začele širiti ideje o gozdni estetiki. Leta 1910 je na zborovanju 
gozdarskega društva gozdar Dimitz trdil, da je vse, kar v gozdovih dojemamo kot lepo, delo 
gozdarjev in ne samo naravnih sil. Učil je, da pride lepota narave do največje veljave, če je 
ohranjena naravna rastlinska vegetacija in če so gozdovi izoblikovani po strokovnih 
načelih. Naziv »parkovni gozd« je novejšega izvora, uporabljati se je začel, ko se je 
oblikovanje parkov pomaknilo od klasičnega angleškega parka k mnogonamenskemu 
(so)naravnemu gozdu. V vsebinskem pogledu gre za kompromis med različnimi nameni, 
oziroma za željo po optimalnem uravnoteženju različnih ekosocialnih ciljev. Med parkovne 
gozdove spada večina zdraviliških in mestnih gozdov, pa tudi kakšen grajski park. V 
Sloveniji imamo malo kakovostnih parkovnih gozdov, največ jih je v območjih starejših 
toplic (Cimperšek, 2003). Vzpostavitev parkovnega gozda sredi sklenjenega gozda bi tako 
predstavljajo enega prvih v Sloveniji.  

Parkovni gozdovi se urejajo s tematsko opredeljeno vsebino, tako da dopolnjujejo 
rekreativne, zdravstvene, higienske in kulturne potrebe uporabnikov.  

Ker so v parkovnih gozdovih upoštevane težnje narave, bi si gozdarji prizadevali 
ohranjati in vzpodbujati rast mogočnih in zdravih dreves ter avtohtonih drevesnih vrst in 
tako pospeševati njeno selekcijsko usmeritev v najmočnejše osebke (Cimperešek, 2003), 
obenem pa ne povzročiti presvetlitve gozda, redčenja sestoja, zaradi česar bi se pojavili 
novi ekološki pogoji (npr. podrast). 

 
8.1.1.1 Načela oblikovanja parkovnih gozdov 

Iz Cimperškovega nabora smo izbrali prednostna načela oblikovanja parkovnih gozdov, 
ki bi jih bilo primerno upoštevati na območjih prikritih grobišč v kraških breznih v 
Kočevskem Rogu: 

• potencialna naravna vegetacija oziroma čim višja stopnja (so)naravnosti, 
• raznovrstni, zdravi, vitalni in biološko odporni sestoji iz domačih, 

samoniklih in rastišču prilagojenih vrst, 
• prevladovanje optimalne razvojne faze, 
• biološka zrelost dreves (sestojev) ima prednost pred ekonomsko zrelostjo, 
• usmeritev v drevesne orjake, slikovite osebke in nenavadno razrasle skupine 

dreves, 
• razdrobljena struktura različnih drevesnih vrst po starosti, zmesi, lesni zalogi 

in razvojnih fazah (small is beautiful), 
• usmeritev v drevesne orjake, slikovite osebke in nenavadno razrasle skupine 

dreves, 
• vzdrževani gozdni robovi in ohranjeni pogledi z razgledišč, 
• trase naj sledijo reliefu ter naj bodo speljane tako, da vodijo od zbirnega 

izhodišča do določenega cilja (v našem primeru do grobišča), 
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• poti morajo biti tako položene, da so dostopne tudi materam z otroki ter 
starejšim, bolnim in invalidnim osebam, 

• mejni znaki, informacijski napisi ter smerokazi morajo biti nevpadljivi in 
diskretni, 

• objekti morajo biti usklajeni z okoljem in grajeni enostavno, skromno in iz 
naravnih materialov (les, kamen). 

 
Parkovni gozdovi so oblikovani neformalno, po predvsem estetsko-parkovnih in ne 

lesnoproizvodnih načelih. S krajinsko-arhitekturnega stališča se morata ob urejanju 
spoštovati varovalnost in sonaravnost, pri čemer pa se ne sme zanemarjati niti racionalnega 
in gospodarnega vzdrževanja.  

 
8.1.1.2 Ukrepi v parkovnih gozdovih  

Za vzdrževanje, negovanje in obnavljanje parkovnih gozdov je treba sestaviti načrte, ki 
vsebujejo namenu prilagojene razvojne usmeritve, varovalne ukrepe, ciljno rabo, ustrezno 
predstavitev, opremo ipd. Pri tem ne zadoščajo zgolj gozdarska znanja, pač pa so potrebna 
tudi ekosocialna, krajinska in arhitekturna znanja ter smisel za estetska razmerja. 

Za zanesljivo oceno je treba poznati biologijo, rast in razvoj drevesnih vrst. Pozornost je 
treba usmeriti zlasti na starejše, poškodovane, nagnjene, asimetrične, dvovršne, votle 
osebke in drevesa s spremenjeno barvo listov, s suhimi vejami, redko krošnjo ter na 
drevesa, v katerih so odprtine žoln in mravelj (Cimperšek, 2003, str. 442). 

Med drugim je po Cimperšku v parkovnih gozdovih treba dosledno odstranjevati sečne 
ostanke iz sečišč in negovalnih objektov ter sproti odstranjevati odpadle veje, naphano 
listje, nezaželene podrasti in grmovni sloj. Pomebno je tudi vrzelasto oblikovati notranje 
gozdne robove, ne pa zunanjih, ki jih je treba puščati bolj strnjene, da se zmanjša optična in 
akustična propustnost. Drevesnih krošenj se ne obrezuje, razen tam, kjer bi lahko suhe veje 
ogrozile sprehajalce. Gozdarski ukrepi morajo biti šibki, a pogosti, opravljati pa se morajo 
izven ekološko občutljivih letnih časov. Odgovorna naloga gozdarjev v parkovnih gozdovih 
je reden (najmanj enkrat letno) pregled dreves, ki bi bila lahko nevarna za obiskovalce 
(nagnita, polomljena, sušeča se debla ...), kontrolo dreves pa morajo izvajati tudi ob 
sprehajalnih poteh, stezah, parkiriščih in drugih objektih na območju. Čiščenje in redno 
vzdrževanje poti ter infrastrukturnih objektov je osnovna kulturna zadolžitev upravljavcev 
gozdov. 
 
8.2 Predlog za obeležitev vrtač ob Jami pod Macesnovo gorico in ob Jami pod 
Krenom 
 

8.2.1 Značilnosti vrtač 

V literaturi obstaja več različnih klasifikacij vrtač glede na obliko in procese nastanka. 
Po Gamsu je vrtača »kotanja okroglaste oblike, ki se začne poglabljati v površje z vidnim 
prelomom strmine« (Geogafija Slovenije, 1998, str. 62). Po Cvijiću je njen premer lahko 
različen, »ponavadi pa je nekje vmes med dvema in stotimi metri. Mnoge vrtače se 
nadaljujejo v jame, široke razvejane podzemne prehode in v vodne tokove. Kljub temu pa 
je večina vrtač le površinskih oblik, ki se navzdol širijo preko razpok in špranj. Prav tako 
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pod ime »vrtača (doline)« uvrščamo tudi precej majhne, lijakasto oblikovane depresije, ki 
dajejo kraškim območjem specifično podobo« (Cvijić, 1895, str. 18). 

Pobočja vrtač so lahko strma ali položna, njihova globina je nekaj metrov do več 100 m. 
V pokrajini so lahko izolirane posamezne oblike, ali pa so močno zgoščene na celotnem 
terenu (cv: Ford, Williams, 1989). Vrtača je ena najbolj tipičnih in najpogostejših 
površinskih kraških oblik na obravnavanem kraškem površju Kočevskega Roga. Njihova 
povprečna gostota je 45 vrtač/km² (Durini, 2005, str. 60). 

 

8.2.2 Vrtači ob Jami pod Macesnovo gorico in Jami pod Krenom 

Po pričevanju preživelih so morale žrtve pred smrtjo likvidatorjem oddati vse 
predmete, ki so jih še imeli. Nekateri predmeti (npr. svetinjice in rožni venci ter slabo 
ohranjena obleka) za likvidatorje niso imeli posebne vrednosti, zato so jih sežgali in pustili 
ob moriščih. Prav iz teh predmetov lahko sklepamo o izvoru njihovih lastnikov, dokazujejo 
pa tudi velik obseg bega na koncu druge svetovne vojne in pestro nacionalno sestavo žrtev 
likvidacij v slovenskih jamah (Mihevc, 1995, str. 82).  

V vrtači severno od grobišča v Jami pod Macesnovo gorico je dr. Andrej Mihevc s 
sodelavci izkopal 1 m² veliko sondo in želel preveriti pričevanja, da so likvidatorji žrtvam 
pobrali obutev in obleko. V 15 cm debeli površinski plasti so našli dele oblačil, gumbe, 
pasne sponke, dele obutve ter drobne uporabne predmete: žlice, žepni nož, kose žepnih 
zrcal, glavnike. Našli so tudi dele rožnih vencev s slovenskimi napisi, okupacijske, 
italijanske in nemške ter srbske in hrvaške bankovce ter albanski novec (Mihevc, 2000, str. 
341).  

V okviru projekta Evidentiranje prikritih grobišč RS septembra in oktobra 2004 so v 
vrtači na površini približno 35 m² v globini od 10 do 20 cm našli več kot 50 kg 
najrazličnejših ostankov opreme žrtev. Gre za opremo, ki so jo morali odvreči, preden so 
jih odgnali do brezna in ustrelili. Najdenih je bilo več sto križcev, okoli 100 svetinjic 
(večinoma s slovenskimi napisi), okupacijski denar, okoli tisoč pasnih sponk. Podroben 
pregled kotanje, v katero so bili vrženi predmeti, ne kaže, da bi bili v jami tudi pripadniki 
drugih narodnosti (Ferenc, 2005). 
 

 
 

Fotografija 30: Predmeti, najdeni v vrtači pod Macesnovo gorico (Mihevc, 2004).  
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Ena od poti h grobišču v Jami pod Krenom vodi čez vrtačo, v kateri so postavljeni 
visoka kapela, lesena oltarna miza in zadnja postaja križevega pota. Pot iz vrtače se preko 
stopnic z leseno ograjo dvigne k breznu.  

Podobno kot ob raziskavi pod Macesnovo gorico so tudi v tej vrtači raziskovalci 
našli predmete žrtev. Glede na to, da med njimi ni križcev in svetinjic s slovenskimi napisi, 
pač pa hrvaške kune, gumbi ter značke z oznako NDH, več kovancev Kraljevine 
Jugoslavije, pravoslavni križ, ruski kovanec ipd. lahko domnevamo, da v Jami pod Krenom 
ležijo pripadniki hrvaške, srbske, ruske, nemške in morda črnogorske narodnosti (Ferenc, 
2005). 

Vrtači sta bili kraj slačenja žrtev pred ustrelitvijo, kjer jim je bilo odvzeto poslednje 
imetje. Po mnenju zgodovinarja Dežmana bi bilo tudi ta območja primerno ustrezno 
označiti (npr. z nazorno tablo nad v vrtačo). Predlagamo, da bi jih zavarovali kot 
zgodovinski spomenik. 

 
8.3 Predlog za nadaljnje urejanje območja grobišča Jama pod Macesnovo gorico 

 
Osrednje in edino prikrito grobišče, kjer poteka vsakoletna spominska maša za pobite 

domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja, je zaenkrat Jama pod Krenom. Ker 
najdbe nakazujejo, da v Jami pod Krenom ležijo predvsem pripadniki oboroženih sil 
Neodvisne države Hrvaške in pripadniki Srbskega dobrovoljskega korpusa, v Jami pod 
Macesnovo gorico pa žrtve slovenske narodnosti, potekajo razmišljanja o postavitvi 
sakralnega objekta pod Macesnovo gorico (Ferenc, 2005; Dežman, 2007). 

Dr. Andrej Mihevc je leta 2006 Komisiji Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih 
grobišč predlagal, naj se pri Jami pod Macesnovo gorico spominsko obeležje uredi v 
naravni kraški jami v Spodmolu pri Macesnovi gorici, katere vhod leži v vrtači tik ob 
breznu. 

»Preprosta ureditev dostopa v vrtačo in v jamo, tlakovanje tal jame ter ureditev 
notranjosti bi jamo spremenila v kapelo oziroma kripto z naravnimi oboki in kapniškim 
okrasjem. Podzemna kapela v jami bi na simbolni ravni najlepše predstavila grobišča v 
kraških breznih Kočevskega Roga in Slovenije. Govorila bi o mestu pokopa, simbolizirala 
kasnejše skrivanje in prikrivanje in se simbolno navezovala tudi na podzemna skrivališča in 
svetišča. 

Okolica morišča s podzemno kripto bi z odsotnostjo arhitekturnih objektov na površju 
ohranila prvotno podobo, umeščenost in značilnost morišč: skritost in umaknjenost v 
neskončne gozdove in kamnito, težko prehodno kraško površje. 

Ureditev podzemne kapele ne bi zahtevala velike adaptacije naravne jame, vzdrževanja 
bi bilo enostavno, objekt pa večen« (Mihevc, 2006). 

 

8.3.1 Opis Spodmola pod Macesnovo gorico 

 Vhod v Spodmol pod Macesnovo gorico leži v bukovem gozdu, v dnu 10 m 
globoke ovalne vrtače, približno 40 m jugozahodno od zaminiranega vhoda v Brezno pod 
Macesnovo gorico. Bližina leg obeh jam in vrtača, ki je morda nastala z udorom, kaže na 
ostanke morebitnega obsežnejšega jamskega sistema na tem območju, to pa se ujema s 
sporočilom o obstoju stranskega rova, v katerega so se skrivali vrženi v brezno.  
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Vhodni del spodmola je visok okrog 1,5 m ter 4 m širok. Nad vhodom je nekaj metrov 
visoka navpična stena. Za vhodom, ki je v višini dna vrtače, se skalno pobočje spušča v 
centralni prostor jame. Pobočje se konča s strmim odsekom, kjer so skale kar naložene ena 
na drugo, zlasti v severnem delu pobočja. Pod tem strmejšim koncem nasipnega stožca so 
skoraj vodoravna tla dvorane, ki jih sestavlja v večjem delu prhek humus kot posledica 
zmrzovanja in odtaljevanja v posebnem jamskem okolju. Dvorana je približno 20 m dolga 
in široka, visoka od 2 do 4 m, njeno dno pa leži 8 m pod vhodno točko jame. Najvišja je v 
južnem delu, kjer se odpira tudi manjši kamin, iz katerega curlja voda. V tem delu je nastal 
masivni kapniški steber, ki loči sprednji del dvorane od zadnjega dela. Ta je manjši, pa tudi 
ožji. Dno v njem v celoti prekriva humusna plast, le ob stenah je več grušča (Bavdek, 
Mihevc, 1995; Mihevc, 2006).  

 

 
Slika 12: Tloris jam in vrtače pod Macesnovo gorico (Mihevc, 2006). 

 

 
Slika 13: Prerez jam in vrtače pod Macesnovo gorico (Mihevc, 2006). 
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Stene jame ponekod prekriva bela, razpokana siga. Njena barva in površinska struktura 

kažeta na nizke temperature. V južnem delu dvorane je ozek, špranjast rov, siga v njem ne 
kaže tako intenzivnih znakov premrzovanja, rov pa se po nekaj metrih močno zoži in konča 
(Bavdek, Mihevc, 1995). 

»Jama je bila znana že dalj časa, vendar je iz strahu nihče ni registriral,« je zapisano v 
registracijskem zapisniku leta 1991. Razlog, da je vzbudila zanimanje raziskovalcev, je bila 
njena neposredna lega ob Jami pod Macesnovo gorico. Zaradi lege in svoje zloveščnosti so 
ljudje domnevali, da je tudi v spodmolu grobišče, zato je leta 1991 pred vhodom stal križ, 
ostanki sveč pa so bili tudi v jami. V spodmolu je bilo najdeno eno človeško okostje, ki je 
ležalo na površju, ter naboj iz 2. svetovne vojne (Kataster jam..., 2007). Križ je bil kasneje 
(po letu 2002) odstranjen. 

Spodmol pod Macesnovo gorico je speleološko ali jamarsko manj pomemben objekt. 
Močna ohladitev spodmola pozimi in polzenje tal na dnu spodmola so za jamo takšnega 
tipa povsem običajni (Bavdek, Mihevc, 1995, str. 82). 

Ob raziskovanju spodmola je bila najdena večja količina prazgodovinske keramike in 
kamnitega orodja, kar kaže na intenzivno rabo jame. Na osnovi ohranjenih in obdelanih 
arheoloških najdb najdišča ni mogoče natančneje opredeliti (Bavdek, Mihevc, 1995).  

Spodmol pod Macesnovo gorico je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, tip 
enote arheološka dediščina, obseg enote pa je objekt. Zanj je pristojen ZVKD Ljubljana 
(Register..., 2008). 

 

 
 

Fotografija 31: Dvorana Spodmola pod Macesnovo gorico (Mihevc, 2002). 
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8.3.2 Izhodišča za ureditev objekta 

Po opravljenih arheoloških izkopavanjih bi bilo treba v vhodnem delu Spodmola za 
približno 1 m znižati nasuta tla iz zemlje in kamenja. Tako bi nastal okrog 4 m širok in 2,5 
m visok vhod, za katerim bi se uredilo položno stopnišče, ki bi se spustilo v dvorano. Jama 
bi tako imela dovolj velik vhod in bi jo osvetljevala naravna svetloba, v mraku pa tudi t.i. 
večna luč, ki neprestano gori pred tabernakljem. V dvorani bi bilo treba obstoječa tla 
zamenjati s trdnim tlakom, naravni oboki in kapniki pa ne potrebujejo sanacije.  

Kripta bi bila odprta, pozimi bi temperatura v njej padla pod ledišče, podobno kot že 
sedaj. Temu primerna, to je trpežna, bi morala biti oprema kripte. Zadostoval bi enostaven 
oltar ter večna luč. 

Ovalno vrtačo pred jamo bi lahko uredili v naravni amfiteater. Ureditev bi zahtevala 
utrditev tal dna vrtače ter tlakovane poti do jame, morda tudi stopnišču podobne sedeže za 
nekaj sto ljudi ob boku vrtače. Vegetacijo – lep bukov gozd – bi se ohranilo oziroma 
negovalo kot park (Mihevc, 2006). 

 

8.3.3 Ureditev parkirišča pod Macesnovo gorico 

V primeru, da Jama pod Macesnovo gorico postane osrednje slovensko vojaško grobišče 
s sakralnim objektom, bo treba urediti več parkirnih mest za osebne avtomobile ali 
avtobuse. 

V Smernicah iz leta 1991 so predlagane tri lokacije (Priloga 2): 
-Varianta 1 bi bila ustrezna v primeru ureditve večjega parkirišča. Od parkirišča do 

gozdne vlake, ki vodi do grobišča, bi bilo treba urediti pešpot. Prednost te lokacije je, da 
zaradi oddaljenosti ne bi okrnila pričevalnosti ožjega območja in ne bi obremenjevala 
Roške ceste na ožjem območju grobišča.  

-Varianta 2 se nahaja na križišču in je od gozdne vlake, ki vodi k grobišču, oddaljena 
500 m, kar ne bi bilo preveč naporno niti za starejše obiskovalce.  

-Varianta 3 je najbližje grobišču. Tu bi bilo lahko urejeno manjše parkirišče (za 6 - 8 
avtomobilov), urejeno kot razširitev ceste. 
Ob tem bi bilo potrebno določiti in urediti cesto, po kateri bi potekal obvoz. 

 

8.3.4 Dostop do grobišča 

Od Roške ceste proti grobišču vodi gozdna vlaka, ki se nekaj deset metrov pred jamo 
razcepi. Ena od poti vodi nad vzhodno in severno stran brezna mimo vrtače, v kateri so 
žrtve slekli, do zahodne strani brezna oz. do vhoda v brezno.  

Druga pot vodi do jugovzhodne strani brezna, kjer stoji bronasto obeležje. 
Obe poti po odcepu od gozdne vlake postaneta težji in nevarnejši, predvsem za starejše 

obiskovalce. Na tem mestu bi bilo treba urediti ustrezne stopnice in varovalno ograjo. 
 

8.4 Predlog za razglasitev vojnih grobišč  
 

V intervjuju z g. Brankom Kovačem smo izvedeli, da je bil februarja 2008 lokalni 
skupnosti podan predlog o varstvu vojnih grobišč po zakonu o vojnih grobiščih. Predlog je 
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vseboval naslednja grobišča: Jama pod Krenom, Jama v Debliških livadah, Jama pod 
Macesnovo gorico, Jama v Rugarskih klancih in Dvojno brezno pri Cink križu. 

 

8.4.1 Zakon o vojnih grobiščih 

Zakon o vojnih grobiščih (v nadaljevanju ZVG), objavljen v Uradnem listu RS, št. 65, 
dne 4. 7. 2003, velja od 19. 7. 2003. Dan pred tem sta prenehala veljati zakon o 
pokopališčih in grobovih borcev v tujini (veljal od leta 1973) in zakon o zaznamovanju in 
vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad (veljal od 
leta 1976), razveljavljen pa je bil zakon o grobiščih in grobovih borcev.  

ZVG ureja varstvo vojnih grobišč v Republiki Sloveniji, ki so vojaška grobišča in 
grobišča žrtev vojne in povojnih dogodkov na ozemlju Republike Slovenije. Po tem zakonu 
vojno grobišče obsega urejen ali ograjen prostor za pokop oseb ali njihovih posmrtnih 
ostankov, prostor za spominsko obeležje ali drug spominski objekt ter zemljišče, ki je 
potrebno za njegovo varstvo. Objekti na vojnih grobiščih so lastnina države in ne morejo 
biti predmet pravnega pomena. Varstvo vojnih grobišč je v pristojnosti Republike 
Slovenije, zagotavlja pa ga ministrstvo, pristojno za vojna grobišča, trenutno je to 
ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Varstvo se zagotavlja z evidentiranjem, 
upravljanjem in urejanjem grobišč. 

Upravljanje grobišč obsega vodenje registra o evidentiranih zemljiščih, v katerih so 
vojna grobišča (v nadaljnjem besedilu: register vojnih grobišč) in določanje lege zemljišč z 
grobišči v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin. V pristojnosti upravljavca je tudi  
predlaganje vnosa grobišč v uradne zemljiško-katastrske evidence, vključno s parcelacijo, 
kadar je to za opredelitev območja posameznega vojnega grobišča potrebno. Upravljanje 
obsega tudi pripravo in sprejem predpisov, s katerimi območja z evidentiranimi vojnimi 
grobišči razglasijo za zavarovana območja vojnih grobišč oziroma, v primeru da 
izpolnjujejo za to predpisane pogoje, pripravo in sprejem predpisov za razglasitev 
kulturnega spomenika v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine,  

Upravljanje na svojem območju izvaja upravna enota. 
Urejanje vojnih grobišč obsega pripravo in sprejem predlogov programov za urejanje 

vojnih grobišč, pripravo projektov za vzdrževanje obstoječih in urejanje novo odkritih 
vojnih grobišč ali za njihovo skupno ureditev, vključno s pridobivanjem potrebnih zemljišč, 
na katerih so evidentirana vojna grobišča. Urejanje obsega tudi pripravo predlogov za 
zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za vzdrževanje in obnovo vojnih grobišč. 

Urejanje vojnih grobišč po tem zakonu opravljajo lokalne skupnosti, ki ležijo na 
območju upravne enote, v medsebojnem sodelovanju in na podlagi pogodbe z 
ministrstvom. V pogodbi je določen obseg urejanja ter višina in rok plačila storitev. Zakon 
določa tudi vsebino označevanja vojnih grobišč. 

Varstvo vojnih grobišč, kjer so pokopani posmrtni ostanki pripadnikov tujih armad, se 
zagotavlja v skladu z mednarodnimi obveznostmi, če varstvo teh grobišč ni urejeno z 
meddržavnim sporazumom drugače. 

Po vpisu v register vojnih grobišč lahko lokalna skupnost za novo evidentirano grobišče 
pripravi predlog za dopolnitev programa urejanja vojnih grobišč in ga pošlje ministrstvu, ki 
poda svoje mnenje. 

Ministrstvo določi vsakoletni program varstva vojnih grobišč, v katerem poleg 
državnega in kulturno zgodovinskega pomena vojnih grobišč upošteva tudi možnost 
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vključitve teh objektov v kulturne, turistične in druge dejavnosti kraja. Ministrstvo določi 
pokopališki red vojnih grobišč. 

Na vojnih grobiščih je prepovedano: 
• spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s tem zakonom, 
• poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente, 
• izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v 

nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč. 
Obnova vojnih grobišč, ki so razglašena za kulturni spomenik, se izvaja ob upoštevanju 

kulturnovarstvenih in okoljevarstvenih pogojev. Rešitve krajinskega in spominskega 
obeleževanja vojnih grobišč se pridobijo z javnim natečajem, katerega pogoje in način 
predpiše minister. 

 
8.5 Predlog za zavarovanje Kočevskega Roga 
 

Na tiskovni konferenci Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 
oktobra 2007 je njen predsednik, g. Dežman, izrazil predlog, da bi se območje Kočevskega 
Roga zaradi njegovih naravnih in kulturnih vrednot zavarovalo kot naravni in zgodovinski 
park. Ob raziskovanju arhivov ZVKD Novo mesto in INDOK centra smo odkrili, da si je 
oblast že kmalu po drugi svetovni vojni prizadevala, da bi se tako objekti kot tudi območje 
Kočevskega Roga zavarovali in uredili kot spomeniško območje. V nadaljevanju navajamo 
pregled tovrstnih prizadevanj. 
 

8.5.1 Odločba o zavarovanju spomenikov NOB na Rogu 

V prvih letih po vojni je za spomenike, zgrajene v gozdovih Kočevskega Roga med 
narodnoosvobodilnim bojem skrbel Republiški zavod za spomeniško varstvo z ekipo pri 
posebni organizacijski enoti »Uprava spomenikov na Rogu«. Ta je opravila prva 
zavarovalna dela na spomeniških sklopih Baza 20 (kompleks 32 lesenih barak), partizanska 
bolnica Jelendol (kompleks 11 barak) in partizanska vojna bolnica Zgornji Hrastnik 
(kompleks 8 barak) (Ferenc, 1992). 

Decembra 1952 je bila v Uradnem listu LRS objavljena odločba o zavarovanju 
spomenikov NOB na Rogu. V skladu z njo so se zaradi pomembnosti za zgodovino NOB 
kot kulturni spomeniki zavarovali vsi trije zgoraj ohranjeni in restavrirani leseni objekti 
spomeniških sklopov.  

Zavarovanje ni bilo omejeno le na stavbne objekte, upoštevalo je tudi »zaradi ohranitve 
njihovega okolja v naravi omejen gozdni pas, in sicer strnjen na Bazo 20 in bolnico 
Jelendol v približni površini 100 ha in na bolnico Zgornji Hrastnik v približnem polmeru 
200 m« (Informacija..., 1986). 

4. člen te odločbe je določal, da je na zavarovanem območju brez prejšnjega dovoljenja 
Zavoda za spomeniško varstvo LRS prepovedano: 

- podiranje, restavriranje, preurejanje ali dograjevanje obstoječih zgradb, 
- sekanje, kleščenje ali kakršnokoli poškodovanje drevja in grmovja, razen od vetra in 

snega polomljenega ter od lubadarja napadenega drevja, 
- napravljanje novih cest, poti in steza. 

Varstvo spomenikov NOB na Rogu je bilo izročeno GG Novo mesto. 
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Odločba je veljala do uveljavitve predpisov, določenih z zakonom o varstvu kulturne 
dediščine, objavljenim leta 1999 (Register predpisov Slovenije, 2008). 
 

8.5.2 Družbeni dogovor o zaščiti, urejanju, vzdrževanju in oskrbi spomenikov NOB na 

Rogu, s posebnim poudarkom na Bazo 20 

Oktobra 1975 je 34 družbenopolitičnih in delovnih organizacij, pretežno iz občin Novo 
mesto, Kočevje in Črnomelj, podpisalo družbeni dogovor o zaščiti, urejanju, vzdrževanju in 
oskrbi spomenikov NOB na Rogu, s posebnim poudarkom na Bazo 20.  

Dogovor je postavil zahteve po širšem zavarovanju zgodovinskega Roga, kar naj bi v 
smislu tedaj veljavnega zakona o naravni in kulturni dediščini ustrezalo opredelitvi Roga za 
zgodovinski spomenik izjemnega pomena in ne samo zahtevi po fizičnem zavarovanju 
(Komelj, 1985). Nastal je zato, da bi se spomeniki NOB na Rogu, še posebej Baza 20, 
partijske šole, bolnišnice, pokopališča in grobišča ter drugi še ohranjeni spomeniki 
zavarovali, ohranili in namenili ogledom. S tem bi jih približali prebivalcem, posebej 
mladini, hkrati pa ohranjali zgodovino in njene pridobitve, na katerih naj bi se gradil 
nadaljnji družbeni razvoj.  

Dogovor je določal:  
- da je treba poleg zgoraj omenjenih spomenikov primerno obeležiti in obnoviti tudi 

kraje, kjer so stali drugi pomembni objekti, oz. kjer so delovali politični, oblastni in vojaški 
organi ter institucije NOB na Rogu in njegovi okolici, 

- da se za namen urejanja predmeta iz tega dogovora v skladu z njim ustanovi 
Medobčinski odbor za vprašanje spomenikov NOB Slovenije, ki naj tudi upravlja z objekti 
in spomeniki na spomeniško zaščitenem delu Roga ter njegovi bližnji okolici, jih daje v 
gospodarjenje drugim organiziranim telesom ipd.,  

- naj Občine Črnomelj, Kočevje in Novo mesto na slavnostnih sejah sprejmejo odlok o 
kompleksni prostorski, urbanistični in spomeniški zaščiti ožjega in širšega roškega 
območja, vse v skladu z dokumentacijo, ki bi jo v ta namen pripravil Ljubljanski regionalni 
zavod za spomeniško varstvo v soglasju z vsemi udeleženci tega dogovora, Muzejem 
revolucije in Republiškim odborom Zveze združenj borcev Slovenije, 

- da se financiranje rekonstrukcij, restavracij in prezentacij spomenikov vključuje v 
program kulturnih skupnosti omenjenih treh Občin ter tudi v program kulturne skupnosti 
Slovenije,  

- naj zgodovinsko dokumentacijo za ustrezen celovit prikaz spomenikov na Rogu 
pripravijo Muzej ljudske revolucije, Muzej NOB Novo mesto, Belokranjski muzej Metlika 
in Pokrajinski muzej Kočevje, 

- da se GG Novo mesto in Zavod za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kočevje 
zavežeta, da bodo vse dostopne in dovozne poti tako vzdrževane, da bo možen neoviran 
krožni dovoz in dostop do vseh spomeniških objektov, v sodelovanju z Novolesom pa 
prevzamejo vzdrževanje vseh lesenih spomeniških objektov na zaščitenem območju, 

- da bodo udeleženci za glavne ceste iz vseh smeri (črnomeljske, kočevske in 
novomeške) do izhodišča peš poti na Bazo 20 v okviru svojih pristojnosti storili vse, da te 
ceste v upravljanje prevzame republiška skupnost za ceste in da se uvrstijo v kategorijo 
regionalnih cest, 

- da Lukov dom z vsemi pripadajočimi objekti, informacijsko, vodniško in propagandno 
dejavnostjo za zaščiteno območje prevzame podjetje Krka Novo mesto. Zavezala se je 
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redno oskrbovati tedanje in nove gostinsko-turistične kapacitete, vezane na kakršenkoli 
obisk v zaščitenem območju (Družbeni dogovor..., 1975). 

 

8.5.3 Raziskovalna naloga Spomeniki NOB v naravnem okolju 

Rog se je pričel odpirati številnejšemu in vse bolj organiziranemu obisku. Zaščitno 
omejevalni ukrepi v zavarovanem območju so bili ob naraščajočem številu obiskovalcev 
vse manj naklonjeni naravni regeneraciji gozda, še manj pa so ustrezali zahtevam 
gospodarjenja z gozdom. 
 
Preglednica 6: Obisk Roga v letu 1978 (Spomeniki..., 1978). 

 
Mesec Št. obiskovalcev
April 3.360 
Maj 11.540 
Junij 12.233 
Julij 6.097 

Skupaj 33.220 
 
 Ker je letni obisk presegel 20.000 ljudi, je Zavod SR Slovenije za spomeniško 
varstvo izdelal analize spomenikov NOB v naravnem okolju. V raziskovalni nalogi so bili 
na podlagi analiz opredeljeni t. i. minimalni elementi ali pokazatelji opremljenosti 
spomenika. To so bili med drugimi: prostor za manifestacije, zborovanja, komemoracije, po 
potrebi v bližini gostinski lokal s prenočišči, prostor z muzejskimi eksponati, varovalne 
naprave: razgledni ali zbiralni platoji, ki varujejo neposredni dostop do spomenika, ograje, 
mostovi ipd., utrjene poti iz primernega materiala (pesek, lubje, plošče, asfalt ipd.), po 
potrebi govorilni aparati v več jezikih, utrjeno večje parkirišče za najmanj dva avtobusa in 
do 15 osebnih vozil, sanitarije in umivalniki, pokrit prostor za zadrževanje v slabem 
vremenu« (Spomeniki..., 1978). 
 

8.5.4 Ustanovitev Odbora za urejanje partizanskega Roga 

Na pobudo Odbora za varstvo spomenikov NOB je bil leta 1985 ustanovljen Odbor za 
urejanje t. i. Partizanskega Roga (krajše: Roga), ki ga je vodil Matija Maček. Ta začasen 
organ s sedežem v Ljubljani si je med drugim zadal nalogo, da poskrbi za izgradnjo 
potrebnih objektov na območju Roga (rekonstrukcija ceste Podturn-Baza 20, napeljava 
elektrike, telefona, rešitev problema pitne vode …), obnovo in prezentacijo nekaterih 
objektov ter »postavitev večnamenskega gostinsko-turističnega objekta Baza 20 za sprejem 
do 400 obiskovalcev po standardih, ki zadovoljujejo obisk inozemskih gostov (turistov) v 
organiziranih skupinah« (Informacija..., 1986). 
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Fotografija 32: Parkirišče pri Bazi 20 (Žohar, 2008). 
 

Naslednja naloga, ki jo je obdbor želel izpolniti, je bila trajna razglasitev območja Roga 
za zgodovinski spomenik izjemnega pomena. Ugotovili so namreč, da tedanja normativna 
ureditev (odločba iz leta 1952 in družbeni dogovor iz leta 1975) ni dala željenih rezultatov. 
Ker določb iz ureditve ni izvajal nihče, so spomeniški objekti in obeležija naglo propadala. 
Razglasitev za spomenik izjemnega pomena naj bi območje Roga trajno opredelila za 
zgodovinski spomenik, katerega pomen presega lokalni, medobčinski in regionalni okvir, v 
katerega ga je vpel družbeni dogovor (Svet za ohranjanje..., 1986; Informacija..., 1986).  

Območje dveh predlaganih variant Partizanskega Roga je prikazano na karti (Priloga 3). 
 

8.5.5 Zakon o Partizanskem Rogu 

Eno od izhodišč za oblikovanje zakona je bilo, da je treba zajeti vse objekte, ne glede na 
stopnjo njihove ohranjenosti ali poznavanja, ter ves tisti zemljiški kompleks in sestavine 
Roga, ki oblikujejo njegovo krajinsko značilnost, kar velja tudi za njegove poglavitne 
naravne lastnosti (Komelj, 1985).   

Ker razglasitev tako obširnega območja za zgodovinski spomenik ne bi pomenila 
vzpostavitve nekakšnega zaprtega območja, so v skladu z načeli zakona na razglašenem 
območju »dovoljene vse tiste gospodarske dejavnosti, ki imajo namen smotrno izkoriščati 
naravna bogastva in s tem zagotavljati varovanje ekološkega ravnotežja v gozdnatih in 
drugih površinah« (Informacija..., 1986). 

V skladu s takrat veljavnim Zakonom o gozdovih bi bilo za tiste gozdne površine, ki so 
neločljivi del izbranih spomeniških celot, treba upoštevati člene, ki govorijo o gozdovih 
posebnega pomena (Komelj, 1985). 
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Za varstvo spomeniških sklopov ter posameznih objektov ali prostorov velja načelo, da 
se njihov videz varuje v naravni, avtentični obliki. Poti do njih je treba speljati z značaju 
gozdnatega ali naravnega okolja primernimi oznakami (Komelj, 1985). 

V izhodiščih je poudarjen tudi pomen pravne ureditve, določitve neposrednega 
upravljavca spomenikov in zgodovinskih območij, razvijanje vzgojno-izobraževalnih, 
kulturnih in drugih dejavnosti in manifestacij, ki naj bi prerasle v kontinuirano in 
tradicionalno dejavnost. Zato bi bilo treba poskrbeti tudi za urejenost izhodiščne točke, ki 
vodi k poglavitnim urejenim spomenikom. To izhodiščno mesto, ki bi bilo čimbližje Bazi 
20, bi hkrati veljalo tudi za turistično-gostinski center za spomenike na Rogu – zagotovljalo 
bi prenočitvene kapacitete, gostinske usluge, pokriti prostori bi v primeru slabega vremena 
sprejeli večje število obiskovalcev, poskrbljeno pa bi bilo tudi za parkirišča z vso vodniško 
in informacijsko-turistično službo (Komelj, 1985). 

S tem zakonom bi bil Partizanski Rog obravnavan kot celota, ki ga sestavljata tako 
pomembna kulturna kot tudi naravna dediščina. Pravno-varstveni režim naj bi upošteval 
določila, ki jih je nekdanji zakon o naravni in kulturni dediščini predpisoval za zgodovinski 
spomenik. Zagotovljeno naj bi bilo bolj organizirano in strokovno delo in varstvo, splošna 
skrb za njegovo ohranjanje in nadaljnje uveljavljanje ter usklajeno gospodarsko in 
drugačno izkoriščanja območja (Skupščina SR Slovenije, 1987). 

Delovno gradivo predloga za izdajo zakona o Partizanskem Rogu s tezami za osnutek 
zakona so člani Republiškega komiteja za kulturo obravnavali maja 1987. Zaradi 
vsebinskih pripomb in neustreznega načina financiranja so vložitev predloga za izdajo 
zakona o Partizanskem Rogu preložili na leto 1988 (Republiški komite za kulturo, 1987).  
 

8.5.6 Naravna dediščina na območju spominskega območja Rog 

V letih 1984 in 1985 so pri pripravah strokovnih osnov za razglasitev Roga kot 
spominskega območja sodelovali tudi strokovnjaki s področja varstva naravne dediščine, a 
je kasneje ta del odpadel. Leta 1986 je bilo z Republiškim komitejem za kulturo 
dogovorjeno, da je za celostno in učinkovito varstvo treba vključiti tudi naravno dediščino.  
Na spominskem območju je bilo evidentiranih nekaj objektov in območij naravne 
dediščine, ki bi jih bilo tako glede ohranjevanja kot vključevanja v turistično oz. učno 
vzgojno rabo smotrno upoštevati v aktu o razglasitvi.  
Med naravne znamenitosti so bile uvrščene: 

- gozdna naravna dediščina (pragozdovi Rajhenavski gozd, Pečke, pragozd na Kopi, 
gozdni rezervat Pugled-Žiben, Podsteniška in Rožeška koliševka). 

- dendrološka naravna dediščina (Rajhenavska jelka, Črmošnjiška jelka). 
- geomorfološka naravna dediščina (Jazbina, Velika Knežja jama, Ledena jama pri vasi 

Kunč, Anenloh, Cinkov križ, Pihalnik). 
Predlagano je bilo, naj ob gospodarjenju z gozdom ne bo prizadeta tedanja krajinska 

podoba, za obiskovalce naj bodo urejene posebne steze, gibanje izven njih pa preprečeno, 
saj množični obisk povzroča škodo na koreninskem sistemu. 
Glede na vključevanje naravne dediščine so bile predlagane tudi spremembe mej 
spominskega območja (Skoberne, 1986). 
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9 SKLEP 

Prikrita grobišča v kraških breznih Kočevskega Roga, za razliko od nekaterih drugih 
prikritih grobišč v Sloveniji, ležijo na območju kraško izoblikovanega površja, sredi 
relativno nefragmentiranih, dobro ohranjenih gozdov. Za obravnavano območje je značilna 
izjemno nizka gostota poselitve, prometna odmaknjenost in gozdarstvo kot 
najpomembnejša gospodarska dejavnost območja.  
Med 2. svetovno vojno je Kočevski Rog prav zaradi naštetih značilnosti igral pomembno 
vlogo v narodnoosvobodilnem boju. Že takoj po vojni si je tedanja oblast prizadevala, da bi 
z različnimi pravnimi akti zavarovala, promovirala in uredila kot spomenike tako 
posamezne objekte in njim pripadajoče površine kot tudi celotno območje t.i. Partizanskega 
Roga. V namen zavarovanja Baze 20, partizanske bolnice Jelendol in partizanske vojne 
bolnice Zgornji Hrastnik je bila leta 1952 izdana odločba o zavarovanju spomenikov NOB 
na Rogu. Leta 1975 je bil podpisan družbeni dogovor o zaščiti, urejanju, vzdrževanju in 
oskrbi spomenikov NOB na celotnem območju Kočevskega Roga, kasneje pa je bil 
osnovan celo zakon o Partizanskem Rogu. Čeprav je bil v vseh dokumentih in dogovorih 
poudarjen pomen naravnega okolja, je tako zaradi visokega števila obiskovalcev (nad 
20.000) kot tudi volje tedanjih vladajočih prevladala zahteva po posebni opremljenosti 
spomeniških območij z gostiščem, prenočišči, parkiriščem ... Predvsem ob Bazi 20 so bili 
nekateri objekti predimenzionirani, zato je spomeniško območje izgubilo na izvirnosti in 
pričevalnosti, kar predstavlja nepoškodovano kraško površje in gozd. 
Ta prostor pa je bil v letu 1945 izbran tudi za masovne likvidacije, za grobišča približno 
5.000 žrtev pa so bila uporabljena kraška brezna. Ta stran Kočevskega Roga je bila 
približno 45 let prikrita širši javnosti. Doslej znana prikrita grobišča v kraških breznih so 
bila z namenom prikrivanja zločina preoblikovana (minirana, zasuta s smetmi in skalami) 
in zasajena s smrekami. Kljub poskusom prikrivanja so bila območja morišč nekaterim 
ljudem znana, vendar pa je bil zaradi tedanjega političnega režima njihov obisk 
prepovedan. O njih so pisali predvsem rešenci iz brezna, ki so živeli v emigraciji. V letu 
1990, ko se je o prikritih grobiščih v javnosti prvič spregovorilo in je bil dostop do njih 
dovoljen, so sorodniki žrtev ter različne organizacije ali skupine ljudi želeli in poskušali te 
kraje urediti in obeležiti. V ta namen je bila ustanovljena Komisija za reševanje vprašanj, 
povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih 
grobišč. Njeno delovanje je bilo ovirano tako zaradi političnih kot tudi zakonskih ovir. Te 
niso dopuščale označevanja pokopališč umrlih, ki so bili usmerjeni proti NOV Jugoslavije. 
Urejanje je bilo ovirano in upočasnjeno tudi zaradi nasprotujočih si mnenj znotraj 
Komisije, oblasti in drugih inštitucij. Medtem je s strani civilne družbe potekalo aktivnejše 
obeleževanje prikritih grobišč. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novem 
mestu je leta 1990 z začasno razglasitvijo Jame v Rugarskih klancih in Dvojnega brezna pri 
Cink križu za zgodovinski in memorialni spomenik, omenjeni grobišči v času najbolj 
intenzivnega obeleževanja zavaroval, preostala prikrita grobišča na območju Kočevskega 
Roga pa so bila prepuščena stihijskemu urejanju in postavljanju obeležij, spomenikov, 
sakralnih objektov in drugih znamenj. Leta 2005 je bila ustanovljena Komisija Vlade 
Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki je med drugim poskrbela za 
osnovno ureditev (lesena ograja, lesen križ, koš za smeti, lesene klopi, ogrodje za 
pojasnjevalno tablo, parkirišče) večine prikritih grobišč v kraških breznih Kočevskega 
Roga. 



Saša Žohar                                                          Prostorska problematika urejanja Kočevskega Roga na primeru urejanja 
kraških brezen kot prikritih grobišč, diplomsko delo 

 86

Stanje urejenosti prikritih grobišč v letu 2008 lahko razdelimo v 4 kategorije: 
-osnovno urejena: grobišči Jama v Rugarskih klancih in Dvojno brezno pri Cink križu, 
-osnovno urejena s številnimi stihijsko postavljenimi obeležji in objekti: Jama pod Krenom, 
-osnovno urejena, z dodatnimi obeležji: Jama pod Macesnovo gorico in 
-grobišča brez osnovne ureditve: Grobišče pod Roško cesto. 
Glede števila in raznovrstnosti obeležij izstopa okolica grobišča v Jami pod Krenom, ki po 
prvi spominski slovesnosti z mašo zadušnico leta 1990 v javni zavesti predstavlja osrednje 
in simbolno prikrito grobišče tako na regionalnem, državnem in meddržavnem nivoju. 
Letno ga obišče več kot 20.000 ljudi. Kljub potrebi, da se območja grobišč uredijo tako, da 
so dostopna vsem, poseg vanje pomeni tako poseg v avtentičnost območja kot tudi v izgled, 
sestavo in delovanje naravnega okolja. Z gradnjo nove infrastrukture in posledičnim 
povečanjem obiska obstaja tudi nevarnost neustreznega odpiranja gozdnega prostora. Kljub 
dokaj visokemu številu obiskovalcev obstaja velika možnost, da bo obisk z mlajšimi 
generacijami upadel, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem prostorskem načrtovanju. 
Glavne usmeritve pri nadaljnjem urejanju grobišč so predvsem ohranjanje oblikovanosti 
kraškega površja in ustrezno gospodarjenje z gozdom.  
Posledica neusklajenosti različnih prostorskih enot, v katere spadajo grobišča, njihov status, 
zavarovanje in upravljanje ni enotno niti v občinskih prostorskih dokumentih, niti v 
gozdnogospodarskih načrtih. Pri določanju varstvenega režima in zavarovanja nista bili 
usklajeni niti območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Zaradi trenutnih neskladij med kategorijami v registru nepremične kulture dediščine in 
zakonom o varstvu kulturne dediščine predlagamo ustrezno in poenoteno prekategorizacijo. 
V času izdelave diplomskega dela je v fazi potrjevanja nov zakon o varstvu kulturne 
dediščine, zato so možne spremembe tudi na tem področju. 
V intervjujih z različnimi strokovnjaki smo spoznali predloge za nadaljnje urejanje prikritih 
grobišč. 
Gozdarji Zavoda za gozdove OE Kočevje predlagajo, da bi se gozdovi na območjih 
prikritih grobišč urejali kot parkovni gozdovi, pri čemer bi posebno pozornost namenili 
estetskemu vidiku gospodarjenja z gozdom. 
Zaradi velike količine osebnih predmetov žrtev, ki so bili najdeni v vrtačah ob grobiščih 
pod Macesnovo gorico in pod Krenom, zgodovinar Dežman predlaga ustrezno označitev 
vrtač, ki sta bili kraj slačenja na poti v smrt.  
Ob spoznanju, da največ žrtev slovenske narodnosti leži v Jami pod Macesnovo gorico, 
obstaja predlog, da bi to postalo osrednje slovensko grobišče. V izogib gradnjam geograf 
Mihevc predlaga ureditev spominske kapele v Spodmolu pod Macesnovo gorico. 
Geodet Kovač je pripravil predlog, da bi obravnavana prikrita grobišča razglasili kot vojna 
grobišča. S tem bi bilo določeno njihovo varstvo, ki se zagotavlja z evidentiranjem, 
urejanjem in upravljanjem vojnih grobišč. 
Zgodovinar Dežman je predlagal tudi razglasitev Kočevskega Roga kot naravnega in 
zgodovinskega parka. Pri tem se pojavlja vprašanje, v kolikšni meri so že obstoječe 
predloge še aktualne, kateri objekti so ohranjeni, kako omejiti varstveno območje ipd.  
Menimo, da bi poenotena ureditev, enotne oznake ter zavarovanje grobišč, objektov, 
območij, naravnih vrednot ter drugih spomenikov Kočevskega Roga, pomenila tudi 
pomemben korak k spravi. 
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10 SUMMARY (POVZETEK) 

The concealed mass graves in the karst shafts of Kočevski Rog are, in contrast to some 
other concealed mass graves elsewhere in Slovenia, found on karst shaped surface in the 
midst of relatively unfragmented and well preserved forests. The here discussed area is also 
known for its extremely low density of population, traffic remoteness and the fact that 
forestry is the area’s most important economic activity. 
The above mentioned characteristics gave Kočevski Rog a very important part in the 
national liberation war during the World War II. Immediately after the war the government 
of that time tried to protect, promote and arrange some of the graves and the areas 
belonging to them, as well as the entire region of the so called Partizanski Rog (Partisan 
Rog) , into memorial sites. Although all the documents emphasised the importance that the 
natural environment stay intact, did not only the high number of visitors but also the will of 
the government of that time demand special arrangements of the memorial areas, which 
robbed them of their authenticity and testimony that undamaged forest and karstic surface 
can offer. 
In 1945 this area was also the place of mass killings and the karst shafts were used as the 
graves of some 5.000 victims. This was kept a secret from public for about 45 years. The 
mass graves in the karst shafts known so far were transformed (by blasting, filling in with 
garbage or rocks) and forested with fir trees in order to conceal them. Despite all these 
efforts many of them remained known to people but it was forbidden to visit them due to 
the political regime of the period. These mass graves were mostly talked about by the 
people who escaped from them and lived in the political exile.  
In 1990 the mass graves were discussed in public for the first time and the relatives of the 
victims, as well as other people, were allowed to visit them, as well as mark and arrange 
them properly. This is when the Commission of Slovenian Government for Concealed 
Mass Graves in Kočevski Rog and other similar graves was created. Its work was 
obstructed for both political and legal obstacles which forbade the marking of burial ground 
of people who acted against the national liberation war in Yugoslavia. It was also hindered 
by the contradictions within the Commission itself, the authorities and other institutions.  
At the same time civil actions were taken to actively mark the mass graves. In 1990 The 
Institution for natural and cultural heritage in Novo mesto protected caves Jama v 
Rugarskih klancih and Dvojno brezno pri Cink križu by temporarily proclaiming them to be 
a natural and memorial site, whereas other similar sites in the region of Kočevski Rog were 
left to blind and unprofessional arranging, as well as erecting of monuments, sacral 
buildings and other signs. In 2007 the Commission of Slovenian Government for 
Concealed Mass Graves took care of the basic arrangements at most of these mass graves in 
the karst shafts of Kočevski Rog (a wooden fence, a wooden cross, a waste bin, wooden 
benches, a frame for an explanatory board, a parking area). 
The state of arrangements of the concealed mass graves in Kočevski Rog as was found on 
the basis of field examination in 2008 can be classified into 4 categories: 
• basically arranged: the mass graves Jama v Rugarskih klancih and Dvojno Brezno pri 
Cink križu, 
• basically arranged with many unprofessionally erected monuments and buildings: Jama 
pod Krenom, 
• basically arranged with additional monuments: Jama pod Macesnovo gorico, 
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• mass graves without basic arrangements: Grobišče pod Roško cesto. 
With regard to the number and variety of monuments the surroundings of the mass grave in 
Jama pod Krenom stands out. After the first memorial ceremony with a mass in 1990, this 
mass grave represents in people’s minds the central and symbolic concealed mass grave on 
a regional, state and international level. It is annually visited by more than 20.000 people. 
Despite the effort to arrange the mass grave areas so they are accessible to everyone, any 
work represents an interference with the area’s authenticity as well as its appearance, 
structure and function of the natural environment. The main orientation in further arranging 
of the mass graves is therefore the preserving of the karstic surface and appropriate forest 
management. 
The main suggestions for further arranging of the concealed mass graves: 
• arranging of forests in the areas of mass graves as park forests,  
• the suggestion for marking of sinkholes at the graves Jama pod Macesnovo gorico and 
Jama pod Krenom, where the last accessories, parts of clothes and other things of victims 
were found, 
• arranging of a memorial chapel at the rock shelter Spodmol pod Macesnovo gorico next 
to Jama pod Macesnovo gorico,  
• proclaiming the concealed mass graves as the war graves, 
• proclaiming Kočevski Rog as the natural and historical park. 
We believe the above suggestions would, together with consideration of the guidelines of 
various experts, enable the natural development of the areas of concealed mass graves and 
at the same time ensure their historical, symbolic and reverential character. A unified 
arranging, marking and protection of the graves, the buildings, areas, natural values and 
other memorials of Kočevski Rog would represent an important step to the reconciliation. 
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