
     

VABILO na POHOD IN OGLED PARTIZANSKE TEHNIKE META 
                    

 

Spoštovani!              

 

Kaj je lepšega, kot v teh vročih dneh podati se v hlad mogočnih jelovških bujno brstečih smrek in se 

naužiti svežega zraka. 

Krajane KS Besnica, prijatelje in znance vljudno vabimo na pohod k prvi ciklostilni tehniki Meta na 

Gorenjskem, ki se nahaja na vzhodnem robu Jelovice nad Jamnikom,  blizu planinske poti Jamnik-

Vodiška planina, 

 

                             v soboto, 13. junija 2015. Zbrali se bomo ob 9. uri nad Jamnikom,  

                  ob cesti proti Kropi, na obračališču za avtobus.  

  

2. junija 2015 so se trije entuziasti z okolice Kranja polotili zapuščenega muzeja v naravi iz NOB. Z 

orodjem so se v jutranjih urah odpravili na Jelovico nad Jamnik, kjer je delovala v letu 1942 

partizanska tehnika Meta. Mali muzej Slovenske zgodovine v naravi je bil nazadnje obnovljen na 

prelomu tisočletja, odtlej pa pomalem zapuščen. Steze za dostop so bile zaraščene. Trhlo lestev po 

kateri se pride v 12 kvadratov veliko jamo, kjer so Gorenjski prvoborci tiskali prvo partizansko 

propagando, so nadomestili z novo, očistili vhod, klopi in mizo pred vhodom in dostopne steze 

označili z markacijami, tako, da je sedaj dostop lahek in vodljiv. Pred vhodom v jamo je tudi lepo 

ohranjen pano z opisom aktivnosti in delovanja tehnike Meta. 

 

Hoje z Jamnika do vrha gore (Jelovice) je za slabih 30 minut po cesti, do lesenega kažipota Tehnika 

Meta, odtod pa še 10 minut po (nezahtevni a rahlo opuščeni) stezi do spominskega obeležja. 

 

Vsi, ki ne želijo ali težko hodijo, se lahko peljejo z Jamnika do omenjenega kažipota na vrhu gore z 

avtom, tam počakajo pohodnike in nato družno nadaljujemo pot k Tehniki Meta. 

 

 

 

Podatki (lokacija in osnovni opis) o tehniki Meta so objavljeni na sloju spletne strani: 

  http://www.geopedia.si/#T105_F14705:26_x441143.25_y125326_s13_b4      

 

 

 

 

Tovariški pozdrav! 

Izvršni odbor Združenja borcev za vrednote NOB Krajevna organizacija Besnica-Podblica       

Sp. Besnica, 9. 6. 2015 

                                                                                                                              

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 


