
 

 

Jadranska cesta in nekdanji kamnolomi  

               

Kamnolom Mesirjevec se počasi zarašča. 

Če se  peljemo proti Ljubelju ob Mošeniku, se večino časa vozimo po trasi stare ceste, ki vodi 

čez Ljubeljski prelaz. Kmalu po vstopu v Krajevno skupnost Podljubelj se na desni strani 

odpre območje, ki mu pravimo Bobenca. Nasproti nekdanjega MotoCross dirkališča se na 

pobočju Mesirjevca odpira zanimiv pogled. Iz ceste je lepo vidno, da del pobočja »manjka«, 

da je »odtrgan«. Sam kraj mi kot domačinu sicer nikoli ni bil posebno zanimiv, ker je žal 

postal odlagališče za smeti. Potem pa sem ob neki priložnosti malenkost južneje v gozdu 

slučajno opazil ostanke ceste. Le-ta je morala biti nekoč dobro utrjena, saj je široka cca. 2 

metra in kar lepo vrezana v teren. Nahaja se tik nad staro lokalno in hkrati nad magistralno 

cesto, ki v tem delu tečeta ena poleg druge. Seveda je to takoj vzbudilo mojo radovednost. 

Le kakšno funkcijo je imela ta cesta? Da bi kmetje uporabljali to pot za tovorjenje sena in 

živine ali kot gozdno vlako, se mi ni zdelo verjetno. Ozrl sem se za ljudskim virom in dobil 

zanimive odgovore. 

Delu hriba, ki je »odtrgan«, starejši ljudje pravijo Kamnolom. Kar nekaj zanimivosti v zvezi z 

njim mi je povedala ga. Jožefa Dovžan. Zdaj že pokojna »Tonačova mama« se sama 

obratovanja kompleksa sicer ni spominjala, so ji pa o tem pripovedovali starši. V njem naj bi 

pridobivali material, ki so ga potrebovali za vzdrževanje ljubeljske ceste. Material so odvažali 

prav po zgoraj omenjeni poti. Po izročilu naj bi na omenjeni cesti stale tračnice, torej so za 

odvoz kamenja uporabljali vagon(e). Tiri so verjetno peljali približno do sedanjega mostu čez 

potok Mošenik na Bobenci, kjer je sledila nadaljnja obdelava in transport. Verjetno pa so 

veliko materiala porabili tudi za regulacijo Mošenika prav na tem mestu, kjer še danes stojijo 

regulacijski zidovi, ki sicer močno načeti nekako še vedno opravljajo svojo funkcijo. Izročilo še 



 

 

ve povedati, da nad  kamnolomom nekoliko desno stojijo ostanki stavbe, ki je spadala v 

kompleks. Ne ve se, ali je bila namenjena za bivanjske prostore, hrambo orodja ali kaj 

tretjega. Ostanke te stavbe sem precej hitro našel, saj se takoj nad kamnolomom začne 

stara, sicer komaj še vidna pot, ki vodi do manjšega platoja, kjer so na robovih komaj še vidni 

ostanki zidu.  

 

Tudi marsikateri domačin ne ve, da nad magistralno ter lokalno poteka še ena, sedaj že zaraščena cesta. Sledi se ji lahko od 

kamnoloma proti lokalni cesti (cca. 40 m), katera jo prekine.  

 



 

 

 

Komaj še vidna pot nas pripelje do platoja… 

 
 
 

 
 

… kjer je stala stavba, katere namena na poznamo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Iz ustnih virov se ne da datirati obdobja delovanja kamnoloma. Ali obstajajo drugi viri? O 

starosti kompleksa smemo kvečjemu domnevati, da je nastal pri enem od večjih 

adaptacijskih del na ljubeljski cesti. Okrog leta 1936 očitno ni bilo razjasnjeno lastništvo, saj 

časopis Gorenjec poroča, da tržiški župan po občinski seji poroča mdr.: »Kamnolom v 

Mesirjevcu ima v najemu erar«. Sicer pa ga je, kot lahko preberemo v zborniku Komunalnega 

podjetja Tržič, med obema vojnama  imela v najemu tudi Cestna uprava iz Kranja za 

vzdrževanje ljubeljske ceste. Leta 1940 so zdrobili 120 prostorninskih metrov gramoza. 

Nasploh je bil kamnolom izkoriščan za časa druge svetovne vojne. Okupacijska oblast se je 

zavedala strateškega pomena doline in se vneto lotila ureditve in izboljšav cestnih povezav. 

Od tega je najbolj poznana zloglasna gradnja oz. prebitje Ljubeljskega predora, hkrati pa so 

se začela dela na relaciji Podbrezje-Ljubelj-Celovec (kar se je dejansko zaključilo dobrih 

dvajset let po koncu vojne). Skala iz Mesirjevškega kamnoloma je bila kompaktna in iz nje so 

lahko lomili kose, kakršne so potrebovali. Lega kamnoloma pa je sploh ugodna. Kot še 

izvemo iz omenjenega vira, so okupacijski upravitelji še pred umikom odpeljali večino 

strojnih naprav, ostalo pa je počasi propadalo. Od vse infrastrukture so ostali samo še 

omenjeni komaj vidni temelji stavbe desno nad kamnolomom. Kompleks je bil dokončno 

opuščen kmalu po 2. svetovni vojni. 

Sicer pa je v Šentanski dolini vsaj še en kamnolom služil pridobivanju materiala za gradnjo 

novo nastajajoče magistralne ceste  E-94 Ljubelj-Naklo v letih 1961 – 1963. Le-ta leži severno 

od avtokampa Tominčev slap, na zemljišču v lasti Udamove domačije. O njem  je več 

povedala najstarejša vaščanka Podljubelja, ki je pred kratkim dopolnila 102. leto, Tinca Ogris. 

Spomni se, da so kamenje rabili za gradbeno zahtevni del ceste na odseku nekoliko višje od 

kamnoloma, t.j. med nekdanjo rudarsko naselbino na Lajbu in vhodom v Julijev rov. Kot 

pravi, naj bi bilo kamenje iz tega kamnoloma uporabljeno tudi za izdelavo spomenika na 

Ljubelju, ob nekdanji podružnici taborišča Mauthausen. V kamnolomu so odmevale 

eksplozije, gospa se spomni pripovedovanja svojega brata, prejšnjega lastnika domačije, 

kako je ob miniranjih letelo kamenje po njihovi hiši in dvorišču. Izkoriščanje tega kamnoloma 

so morali zaključiti, ker bi sicer začelo ogrožati višje po pobočju speljano vodno napeljavo, ki 

iz zajetja na Lajbu preko vodnega zbiralnika napaja električno centralo BPT v Podljubelju.   



 

 

 

Udamov kamnolom  

Sicer pa letos mineva 50 let od tega, ko je bil s provizorično otvoritvijo (15. 11. 1963) odprt 

promet skozi ljubeljski predor. Dela na cesti Naklo-Ljubelj, t.i. Jadranski cesti so bila končana 

v naslednjem letu. V poletnih mesecih je še veljal obvoz skozi mesto, jeseni pa so bila 

končana še zadnja dela, namreč na predoru nad nekdanjo železniško postajo v Tržiču. 

 

Dela na Jadranski cesti (Avtor fotografije: Ivan Sitar) 

Na zgornji sliki vidimo, kako so v začetku šestdesetih let nekje na relaciji Bistrica – Ljubelj 

potekala gradbena dela na bodoči Jadranski cesti. Mogoče natančneje spoznate, za kateri del 

gre? Sporočite nam na e-naslov nejc.perko1@guest.arnes.si. Veseli smo vsakega vašega 

odziva. 
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Viri: 

1) Edvard A. Roblek, Zgodovina in razvoj komunalnih dejavnosti v občini Tržič – presek skozi 

čas (ob 30-letnici Komunalnega podjetja Tržič), Komunalno podjetje Tržič in Zavod za kulturo 

in izobraževanje Tržič, Tržič 1990 

2) Skupnost cestnih podjetij, Predor in cesta Ljubelj 1964, Tiskarna PTT v Ljubljani 

3) Gorenjec, List za gospodarstvo, socialno politiko in prosveto, št. 16, leto XX, Kranj, 18. 
april, 1936, p. 3 
 
4) Ivan Mohorič, Zgodovina industrije, gozdarstva in obrti v Tržiču, III knjiga, Turistično 
društvo Tržič, 1965 
 
5) Ustni vir: Dovžan Jožefa, Ogris Martina, Perko Albert … 
 

Avtor prispevka in fotografij (če ni 
drugače navedeno): Nejc Perko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


