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20Tabor in jama Škadavnica 
Skrivnostni hrib 

N eki grof iz Podgrada je bil strašno lakomen in je silno 
izžemal uboge kmete. Njegova hči Lucija pa je bila dobra 
in radodarna. Rada je delila z ljudmi vse, kar je imela. Iz 

njenih oči je odsevala dobrota, medtem ko je bil očetov pogled tako 
hudoben, da se ga je vsakdo bal. Če je oče izvedel o kakšnem hčeri-
nem dobrem delu, je bil strašansko hud in slišati je morala marsika-
tero hudo besedo. A Lucija je vse mirno pretrpela.
 Nekoč se je zgodilo, da nek bolan kmet ni mogel plačati dolga. 
Graščak ga je vrgel v ječo. Uboga kmetova žena je z lačnimi otroki 
prišla v grad prosit kruha. Graščak se je zadrl nanjo: “Ne dam vam 
kruha, kar poginite, psi!” Dvignil je roko, da bi žensko sunil čez prag, 
takrat pa ga je zadela kazen – okamnel je z dvignjeno roko. Ko je hči 
to videla, je onemela ter odšla v samostan. Kmetje se še vedno spomi-
njajo dobre mladenke Lucije. Tudi na njenega očeta niso pozabili: 
pravijo, da se njegova nemirna duša vrača nazaj; iz grajskih ječ pa se 
večkrat sliši stokanje in vzdihovanje ... 

Skopi graščak in njegova dobra hči

Če je spomin na srednjeveške graščake v ljudskem 
spominu krut, pa se vtis ob obisku Podgrada takoj 
razblini. Graščina, ki je sicer naslednica veliko starej-
šega dvora iz 13. stoletja, stoji namreč na zelo idilič-
nem mestu – tik ob vznožju skalnatega griča Tabor, 
428 m. V njeni neposredni bližini izpod skale izvira 
potok Podgrajščica, ki je z rovi povezan s kraško jamo 
Vetrnico. Na dvorišču pred graščino stojita dve stari 
platani, pa tudi osupljiva 250 let stara lipa, ki bi, če 
bi lahko govorila, imela veliko povedati. Podgrad je 
namreč doživel marsikaj – nekoč je bil last celjskih 
grofov, kasneje gornjegrajskega samostana; v njem sta 
bila tudi deželno sodišče in davčni urad. 
Nad graščino se pne Tabor, na katerem je gotska 
cerkvica sv. Jeronima, zavetnika učenjakov, učiteljev, 
študentov, prevajalcev in knjižničarjev. Svetnik naj bi 
bil rojen v naših krajih, v bližini Ilirske Bistrice, kasneje 
pa je postal izjemen cerkveni mislec; najbolj znan je 
po prevodu Svetega pisma iz hebrejščine v latinščino. 
Ponavadi ga upodabljajo kot učenjaka s knjigo in lučjo 
v roki. Ob nogah mu leži lev, v bližini pa obvezno stoji 
kakšna mrtvaška lobanja. Še danes so okrog cerkve 
vidni ostanki taborske utrdbe, ki so jo zgradili v začetku 

Nadmorska višina: 
428 m (Tabor); 530 m (jama)
Višina izhodišča: 353 m 
Višinska razlika: 75 m, 178 m

Vrsta izleta
Sprehod. 

Najprimernejši čas
Na Tabor lahko pridemo v 
vseh letnih časih in razmerah; 
v globokem snegu je le do 
jame Škadavnice težje priti.  

Ogled muzejev
Za ogled muzejev na Vranskem 
se je treba predhodno 
obrniti na Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko:
tel.: 03/703 12 11
GSM: 041 919 829
zkts.vransko@zktsvransko.si
www.zkts-vransko.si

Nevarnosti
Previdnost pri raziskovanju 
notranjosti jame ne bo odveč, saj 
je zelo vlažna, skale pa spolzke. 
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16. stoletja, ko so Turki plenili po Savinjski dolini. Turki 
trdnjave niso nikoli zavzeli. Ljudska domišljija pa ve 
povedati, zakaj to ni bilo mogoče – ker je bila utrdba 
z zunanjim svetom povezana s podzemeljskimi rovi. 
Ves taborski grič naj bi bil v svoji notranjosti votel, z 

ogromnimi podzemeljskimi prostori in velikim jeze-
rom. Včasih naj bi se preko njega vozili kar s čolni, na 
plano pa so lahko prišli iz jame Vetrnice pri Podgradu 
ali pa višje v gozdu, pri jami Škadavnici. 
Trditev sploh ni nenavadna, saj smo na območju 
zakrasele predalpske Dobroveljske planote, kamor 
uvrščamo tudi Vetrnico in Škadavnico. Prva ni urejena 
in jo je možno obiskati samo v spremstvu jamarjev, do 
Škadavnice v pobočju Medvednice pa se lahko brez 
težav sprehodimo. Že vhod vanjo je osupljiv, saj je kar 
5 metrov širok in malo manj visok. Jama se takoj odpre 
v veliko podzemno dvorano, ki je dolga dobrih 40 
metrov. Ima tudi kaj skrivnostno izročilo: otroci, ki so 
se potikali po jami v petdesetih letih 20. stoletja, so v 
njej našli človeško okostje, ki je bilo z železnimi okovi 
pripeto na steno. Poleg njega je bila postavljena glinena 
posoda. Okostnjak in železni okovi so kasneje izginili 
neznano kam, raziskovalci pa so v jami – da bi bila stvar 
še bolj skrivnostna – res našli posodo iz časa antike, 
med 4. in 5. stoletjem. 
Jamarji so jami raziskali že leta 1938 in ugotovili, da 
je skupna dolžina rovov v Vetrnici 92 m, v Škadavnici 
pa 41 m. Danes imata obe status naravne vrednote 

državnega pomena in sta zavarovani kot naravni 
spomenik.  
IZHODIŠČE
Podgrad v Praprečah pri Vranskem, 31 kilometrov 
iz Kamnika. Peljemo se skozi Tuhinjsko dolino do 

Vranskega; ob prvi oznaki za naselje zavijemo levo, nato 
pa pred središčem še enkrat levo; sledimo oznakam 
za Tešovo - Čreto. Že čez kilometer smo pri graščini 
Podgrad, kjer poiščemo parkirni prostor. 
OPIS
Od Podgrada sledimo zelenim oznakam, ki nas usme-
rijo levo po asfaltni cesti in potekajo vzporedno s  
Knafeljčevimi markacijami za jamo Škadavnico. Ko se 
cesta konča, gremo mimo zadnjih hiš v gozd, gozdna 
stezica pa nas pripelje pod cerkev sv. Jeronima. Od nje 
je čudovit razgled na Spodnjo Savinjsko dolino in na 
hribovje vzhodno od Vranskega. Nadaljujemo po dobro 
označeni poti od kapelice v gozd; kmalu se s širše poti 
odcepi stezica levo. Pot je sicer manj uhojena, zato pa 
nam med vzponom pomagajo goste markacije. Kmalu 
pridemo na vlako, po njej zavijemo desno in že stojimo 
pred jamo. Levo od jamskega vhoda je tudi kontrolni 
žig Poštarske jamske poti, ki si ga lahko odtisnemo, a 
potrebujemo svojo blazinico.
Vrnemo se po isti poti. 

Dolžina izleta
Podgrad–Tabor 15 min
Tabor–Škadavnica 15 min
Vrnitev 30 min
Skupaj 1–1.30 h

Zanimivosti v bližini
Motnik
Schwentnerjeva hiša na Vranskem
Plezališče na Vranskem 
Etnološka zbirka “pri 
Knežari” (v Brodeh 20)
Muzej motociklov Vransko 
Gasilska zbirka

Dodatno branje
Motniški polž

Ob graščini Podgrad raste 250 let 
stara lipa.

Jama Škadavnica je zavarovana 
kot naravni spomenik. 

Voda, ki ponika v podzemlje 
zakraselega zaledja, priteka 
na površje v izdatnem stalnem 
izviru Podgrajščice, v vznožju 
strmega pobočja Tabora, prav za 
grajskim poslopjem. Podgrajščica 
pravzaprav izvira v Podgrajski ali 
Pogreški jami.

Po izročilu naj bi na Taboru, 
kjer stoji cerkev, stal njegov 
predhodnik, nekakšna utrdba ali 
stolp. Danes je to edini ohranjeni 
protiturški tabor na celjskem 
območju. 


