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DRAGI SOČLANI l 

:?o rotacijah , elekcijah , re:el.1..iccijah , reklamacijah :i!ll drugih 
komplikacijah js končno meni pripadla dol žnost , da urejam ta~ 
le naš Gil.ss . 

t!aj kar v začetku pribijem. Osnovni konc.ept se mu ne bo spre
, enil. V dveh latih svojega obstoj a je dvignil toliko semoz~ 
i ovoljstve in tako razgrel našo hudo kri, da je vsakomur jasno , 
da potrebujemo tud.i polemičen jamarski list . Žal pa prah dvi
ga samo JXLM , ostal i pa ga vljudno požira j o. To je nes ativen 
?ojav, ki ga samo pri našem klubu ne moremo rešiti . Zsto ve
oim člane vseh klubov , pa tudi druge ljubitelj~ krasa in ja
~erjev - pišite v Glas podzemlja . 

~oliko zanimivega doživimo po jamah, koliko jamskega humorja 
k-ol:D. med jamarji . Koliko težkih akcij so opravili naji klu
bi . Ps nič o tem . Ali ni škods , .de zvemo le to, da so Logaški 
jamarji premagali našo največjo je.mako ver t i kalo, nič pa o 
tem , kako so akcijo pripravili, kakšna je jame , in kaj so pri 
tem občutili . Vsi teki članki bodo z veselj em sprejeti . Le 
preveč seksualno revolucionarnih člankov po sklepu občnega 
~~~~a ne bomo več objavljali . 

Želimo tudi še kri~ičnih prispevkov . Gotovo so naši pogledi na 
j amarstvo kaj različni . Kako dobro bi bilo, da jih drug dru-
3emu jasno razložimo in polagoma le pridemo do skupnega jezi
ka . Šele tako bomo lahko drug drugega opozarjali ne možne iz
boljšave pri delu in izmenj§vsli izkušnje . Danes pa se le za 
'lrbtom obiramo in v najboljšem primeru drug drugemw ironično 
solimo pamet . 

S primernimi pril..ogami bomo tudi poskusili dvigl'liti tehnični 
nivo Glasu, ne de bi povišali ceno . Morda bo Glas zeto neko
liko manj "kavbojski" . Če ime kdo še kako dobro idejo, naj 
se kar oglasi . Če bo le izvedljiva, jo bomo upoštevali. Piši
te na JKLM - Glas podzemlja, 61001 , p . p . 1?9. 

Toliko sem hotel naklofati . Torej : sod~lujte čim več pri Glasu 
podzemlja , da bo boljši in ds bo pogosteje izhajal, lenllhi . 

Jure AŽiaelič - ~eti 
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Metod Abrehamsborg: 
MESEC DELOVANJA SEKCIJE JKLU V LAZAH(SEKCIJA WILIEM PUTICK) 

Dolgo smo ·ao z jamarji JKLM dog9varjali , da bi ustanovili jamarsko 
sekcijo v Lazah . Toda vsak zal:-· tok jo težek.Ni bilo pi•avoga odziva 
mladino v Lazal;l.Ko pa smoso dogovorili o ustanovit vi sekcijo in 
jo bile na so j i .odbora JKLM ao'kcija foroalno ustanovlj ena , se jo 
zanimanje nenadoma povečalo. 

V začetku sta bila vpisana v JKLM samo dva člana, po p1•vom odhodu 
v jamo pa so ~o število č~anov takoj povečalo za šost,eodaj pa so 
bodo našo vrsto še znatno povečalo .V jamo gre ob ned eljah tudi po 
petnajst fantov.Začetno navdušenje šo narašča in mislimo,da bo 
naše sekcija dobro delovala na obrobju Pleninskoge polja , člani 

• 
sekcijo pa so bodo z vesoljem udeleževali kakšnih večj ih akcij . 

J KLM nam je za začetek dal 40 m železnih lostov,36 m vrvi,l"zejlo" 
in .tri prece j dotraj&no ka1•bidke . Takoj , ko smo dobili lestve, so so 
začelo ekskurzi j o.Doslej smo napravili štiri samostojne ekskurzije 
no Ravni k(tri brezna), v novo b1•ezno ob cesti Logstoc-Lazo(Sek
cijsko bre zno) in dve okskw•ziji v Lanski vrh(Jama na Milah, 
Vranja jemo in Najdena jama do Pletk) . 

Škode jo,de nem jo na' zadnji ekskurziji v Najdeno jemo zmanjkalo 
lestvic in nismo mogli_ čez Pletko.Kot pravijo starejši jamarji, 
smo zamudili nekaj izrodno l c;ega.Po šumenju vodo,ki smo ga sli 
šali, jo mogoče sklepati,da jo deloval slap nad Veliko štirno. 
Kljub t mu, da nismo p1•išli dlje, pa so bili f~ntje navdušeni nad 
jamo. 

Prava škoda jo,da jo naša opreme precej revna. Nu j no bi potrebo
vali vsaj še 30 m lestvic, ono vrv,dvo"zejli " in noka l luči,da bi 
so spustj li tudi v najglooja brezna na našem ohmočju .šo slabšo 
jo z osebno opremo članov,eaj imajo trije le pajaca, trije soraz
merno dobre čolado,pot pa jih ime luči , ki so so jih izposodili 
pri svojih sovaščanih.Nujno bi rabili še nekaj luči in čelad . 

Nekaj usnjenih čelad. bomo mo1·d~ dobili od gozdnega obrata Logatec. 
Za izd olovanjo načrtov jam bi nujno potrebovali nekaj morilnih 
naprav. 

Naši načrti za p1•ihodnost so veliki. Poizkusili bomo i'a z iskati ja'mc 
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na ~vniku·· in nove jame na Lanskem vrhu.Poskušali bomo nc j ti 
tudi Lippc.r;tovo jamo(če obstaja?). V ta namen smo že zapl·osili 
nekatere stare Lažane in Jakovčane,ki so pozna~i Puticko,da nam 
bodo pokazS'li, kje je bi la ta jame . V nedeljo 9. maja bo prva eks
kurzija, na~enjena Lippertovi j~~i . Začeli bomo s kopanjem v Škr
lovem i n Oalacijeve1& oddelku(talu) . Nokaj enkra tnega bi bilo, da 
bi bila odkrita ta velike uganka . 

Limbo Puti<:k 

Spesnil Ičo Košir, s li§i pa na melodijo Limbo-rock 

Živel Putick je nekoč, 
ljubil jamo na vso moč, 
našel Lippettovo je 
njej zapisal jo srce 

Stari Viljem se roži, 
fige z ja~c ven moli , 
mi pa sočno kolnemo, 
ker je več no najdemo! 

Potlej kalna Unica 
videle boš Puticka, 
brcal v tvoji vodi bo, 
in proklinjol prav grdo. 

Mladi jamar ji pa zdaj 
iščemo v tej jami r a j, 
a težko je t o težko, 
kor jo več ne najdemo. 

Kje jo jeme,kje načrt 
mi prisegli smo na smrt, 
da to jamo najdem~ , 

Puticka ven zvlečemo . 

Mi pa mlad i jamarji, 
bomo res veseli vsi, 
saj odkrili smo s krivnos t, 
j amarski oslovski mos t. 

Kranjski Jamarji so začeli s sistematičnimi raziskavami na Vršdču 
in nad izvirom Soče.Doslej so raziskali. 5 brezen . Nove jame iščejo 
t udi po J elovici , in sicer kar iz letala .Vsekakor sodobne metodo! 
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D~. Peter Habič ; · · 

O PREROKIH PO PUTIC~ 

Preroki so bi li že od nekdaj noeiebne' vrste ljudje, jamarski 
pa še toliko bolj! Preroki i~sJo izredno sposobnost napovedo
vati prihodnost . Če se pa lotijo sedanjosti , niso za pravo 
rabo . Vse preveč fantazirajo in zato jlh sodobniki največkrat . . 
niti ne razumejo . Znano je, da so preroki sprti s časom, v ka
terem ži vijo . 

Putick ni bil prerok, bil .je moder mož . Škoda, ker mu niso nje
govi preroki vsaj malo podobni . Če pa bi mu bili, potem ne bi 
bili pr eroki . Tako jim ni pomoči , so pač preroki ! In zdaj nas 
zanima, kaj so nam prerokovali iz podzemlja namesto Puticka . 

Uspešno so prestali šestdesetletnico DZaJS . To je bila zanje 
težka zadava . Kaj vse so morali opraviti !Vsega seveda niso 
zmogli, so pa zato poiskali t odi krivce . In to ~a med preroki 
samimi - takšna je pač navada - temveč med preprostimi podzem
ljani .Česa niso vsega krivi ti nemarneži in nevedni.'d, ponever
jevalci in tatovi , prvopristopniki in bušmani . Česa vsega niso 
krivi ti divji jamar ji v starih čevljih in močnih klobukih ; le 
kaj mislijo s karbidovko v rokah? Kako so mogli dopustiti, da 
je nastala takšna razlika v povprečnem nivoju jamarske t ehnike 
v Evropi in izven nje? Naglušni so bili , ozki in zaprti, pa 
najbrž tudi s l epil In nsmes~o da bi se sam~ učili o l drugih , 
morajo sedaj to opraviti preroki . Njim pa kradejo dragoceni 
čas in jih motijo pri njihovem p~slan~~vu . Prav zato so pre
roki tako prevzeti z vsakdanjimi posvetnimi . problemi, da se 
nikakor ne morejo l~titi s voje3a dele . Ukvarjajo se z raznimi 
pripomočki , z jamarsko in drugo tehnilco , s številkomi i n lest
vicami . Marsikaj jim je pretežko , želijo si elastičnejšega u
stavljanja pri padcih, težave jim predstavljajo ožine v jamah. 
Dobro vedo , da se najmanj 200 jam konča z ·ožinsmi , skozi katere 
močno piha . Prepih pa mnogim škoduje . Preroki niso pr~jatelji 
zapletenih metod iskanja jam. Tarnajo , da jim pri:nsnjkuje si
stemati ke . Če bi j e imeli le malo več , ni izključeno, da bi z 
njo že sredi Ljubljane dosegli tako gostoto jam, !rnt je na J.Jsn-
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skem vrhu . ~aj vse pa bi dosegli na polju lokalne gos tote, si 
sploh ne moremo misliti . Namesto revme jih muči tradicije . Le 
zakaj je okrog njih toliko nemogoče tradicije , ki ni za nobeno 
rabo in ko z njo ne morejo doseči tega , ker bi redi . Le kaj 
naj si preroki pomagajo s tr~dicijo ne svetovni lestvici, ko 
pa tja ne spada več nobena slovenska jama . In koliko so se pre
roki Ž·e trudili, de bi prilezli na svetovni vrhi pregledali so 
vse kotičke v najglobljih jamah v upanju , da bodo našli pot tja, 
kjer ni več ožin. Bilo jim je hudo, ker so j i m, ali pa morda, 
ker jim niso dovolj pomagali sosedje . Kaj vse morejo sedaj pre
trpeti ubogi preroki, koliko prahu je trebe sedaj pomesti pred 
svo j im pragom. Ko bo to opravljeno , bo pot na svetovno lestvi
co zanje odprta . Kdo bi tedaj glede~.ns vzroke , preroki gleda
jo v svet , sej doma ni drugega kot zaverovanost in omejenost , 
pa še ta prekleta preteklost . Povrhu pa niti v jamarskem pri~ 
ročniku ne piše , kako je treba plezati po lestvici . 

Preroki so opešali , utrujeni od t r adicije in vsakdan j osti ni
majo kaj prerokovati. In zdaj je spet vrsta ne tebi, prepro
stem divjem bušmanskem in ne vem še kakšnem jamarju, da se za
veš svojega dolga i~ rešiš pre roke groznih muk in težav , ki 
jih trpijo pod svetovno l estvico . Usmili se jih in videl boš , 
da se bo potem nekaj zgodilo , kajti že od nekdaj so prerokbe 
prihajale od zgoraj . 

Mislimo, da so problemi jamarst va zelo pomembne zadeve, zato 
želimo , de bi v razpravo posegli še drugi jamarji . Te in nas
lednji članek naj bosta 
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ŠE O'PREROKIH PO -PUTICKU 

Ko preperemo. dr . Habiče.v ods,u•. or na ta članek , nam takoj pade 
v oči pridevnik "bušmanski" •. Avtorjem članka "Marginalije ••• " 
zameri majhno pisateljsko metaforo in hitro popade priložnost, 
kot pes oglodano kost . Zdi ·se mi, da to ni prava pot , da ne re
čem "fair play" . Nikogar nismo hoteli žaliti ali pa ps ovati . 
Kritika je namenjena· vsemu jamarstvu v Sloveniji. Vsi očitki o 
slabi opremi jamarjev, o banalni /beri gasilski/ or€anizaciji 
dela, o našem hvaliiaanju in poveličevanju l astnih usp~hov pa ga· 
ne motijo . Čudno . Ali torej prizna , da ni vse tako iz trte zvi
to, kot hoče dokazati? Nalijmo si čistega vina! Res j 0 , da je 
članek včasih zaletav , oster in hudo kritičen . Mar si bomo zato 
metali poiEna pod noge? Raje s e potrudimo in raz~~r0 izboljšaj
mo . Čeprav smo deM.a klasičnega krasa nam to nič ne pomaga . Pov
sod so nas že prehiteli. Pogle jmo malo čez domači plot , čakanje 
s kolom v roki za našimi pl otovi pa raje opustimo. Ni vsak uda
r ec dobra kritika . 

To j e· :;orej moje mnenje o takšnih člankih . Nočem t rditi , da j e 
edino zveličavno . Nasprotno! Pišimo čim več o našem jamarstvu, 
o vsem, sla.bem in dobrem. Poskušajmo najti pravo pot, da uredi 
mo nasprotja in odstranimo ncpake . Ta , ki se postavi za edino 
poštenega razsodnika pa ni kaj prida; Samo sebe li.n : . .>-o~o interer 
s e brani . Samo nezreli ljudj ~ odgovore na kritiko agresivno in 
vlačijo po zobeh vsako malenkost . Vidijo drevesa, gozda pa ne . 

-0-0-0- 0-0- 0-0-

V Najdeni jamr, sta novinca Fajfelj in Srapje odkrila nov rov . 
Značaj sedimentov v r ovu s e ujema z imenom drugegn odkritelja . 

-0-0-0 -0-0-0-0-

Domžalski jamarji, ki dosle j niso kaj dosti rinili v večje glo
bine , so pred kratkim v Mejčevi jami pri Gorjuš i prodli'li 150 m 
globoko . Le tako napre j! 
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ISKALCI 
/Sliši ne melodijo Bilečenke/ 

Sredi bost v Lanskem vr hu 
ena j ama j e , 

Putick se po njej j e plazil 
in zasul jo j e . 
Pa prišli so stari člani 
in t o jamo so iskali 
noč in dan , noč in dan , 

Kje si Lippertova jama , 
ti misterij naš, 
kdo te najde , kdo odkoplje , 
tega ne izdaš . 
Pa pridli so strastni členi 
in kopali v Lanskem vrhu 
tu in tam, tu in tem , 

Tu je preša, tem Krastača 
in Gelacij evka , 
ena dibta , druga zauga 
kol •kor se l o de . 
Pa prišli so stari člani, 

tret •ga člane pripeljali, 

bum, bum,bum, bum , bum , bum . 

Putick v Lippertovi jami 
članom se reži , 

spelje jih na kriva pota , 'j:fb ~ r)r;;?v-f 
fige jim moli . ~\~~0 

iščemo in se ne vdamo 

~"'\ './ 
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V PREMISLEK 

Še vedno krožijo po klubih govorice , da smo se oktobr a 1968 
odpravili v Žankano jamo .le ::;:i:to, da bi prehiteli Društvo in 
Speleološki savez pi:'i vsedržavni akciji . Radi bi povedali t ole . 

Za akcij o smo se odločili spomladi l e ta 1968.Konec ji:ni~& je 
bi l .i zdelen detal~ni . plan akcije i n določeno št evilo ekip in 
njihovih članov . Konec julija smo preizku.sili material, zlasti 
uporabnost ·vitla . V začetku avgusta se j e štirič lanska ekipa 
odpeljala V· Rašpor in ugotoyila možnosti zammontažo in trans
port vitla do Velikega brezna . Ogledala si j e tudi mo7.nosti 
za prenočevanje in oskrbo odprave v Rašporju. 

Vse te pripravo ao razvidno iz pravočasno oddanih zapis nikov .O 
njih je poročal tudi Franco Šu~teršič na jamarskem srečanju v 
Ribnici ter v svojem članku v Naših jamah 11 (1970).Priprave s? 
bilo neuradno znane tudi v9dstvu DZJRS. 

V začetku septembra jo bil kong1'es Speleološ kega saveza Jugosla·- · 
vije , kjer ao med sklopi ' priporočili zvezno raziskavo Žankano ja
mo . Svoje delegaci jo na kongresu nismo imeli, o sklopih nas nihče 
ni obvestil . 

Akcija jo stekla .„_. X. 1968. Naslodnjoga dne nas jo obiskal v ~š
porju dr . Habe in nam· neuradno povodal,da ima raziskavo jamo v 
planu t udi zveza. 

Po pr\ri akciji smo v Zagreb poslali dva dopisa,ki sta ostala brez 
odgov?ra . Po dveh lotih in pol o zvezni akciji ni še ničesar sli
šati. 

Očitno smo pri JKLM izrodni jasnovidci , da smo že pol leta naprej 
vedeli ,kakšni bodo sklepi i n priporočila kongresa. 

Iz naših zapisnikov . • . . . 
••• V jami so se skrili domačini prod Turki ,Nomci,domobr anci in 
partizani •• • (M.Puc) 
(Kje pa so bodo ubogi l'CVcži skrili p1~cd jamarji?? ) 
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Uspešno smo krstili tri novinec . Slišijo na ime Sranjo, Fe j folj in 
Jaka . 

Marko Joki o.r - 1''ejfclj : 
PRVIČ V JAMI .. 
Nekoga l epega dno mo jo Šušteršič ev Francelj vprašal, če bi so vpi
sal v jam...rski klub. Takoj som bil za to . Bil som vesel a po glavi 
mi jo roj~ la misel čo mo bo mamica pustila da hodim tja . Takoj som 
jo vpraša'l:.Rckla jo da so lahko vpišom,lo če bom v šol i dobro do
l a l.Oblju1'1. l sem ji in v torek sem že šel na ses -Wnck. Rcd no som 
hodil na a~st&nek le ko som bil bolan me ni bilo . 

Z Bogdanom i n Jurotom(Jakatom) som so zmenil da grnmo v nedeljo 
v jamo. Ros smo se v nedeljo. ob 6h zjutraj zbrali ns po~ taji in 
od, li k vl~ku. Poljali smo so kakšno uro.Izstopili smo na postaji 
Plonina.NAjproj smo odšli v Najlepšo hišo a nato s mo odšli proti 
jomam . Naj'J).1.'cj nama jo Bogdan pokazal br ezno Logorč ok.t:ato smo od
šli v jamo Mačkovco,v kateri smo bili kakih 7h.No, ko smo prišli 
i z njo naju j o Logdan učil plezati po lestvi cah. Odšli s mo še v 
tr•i jamo.;, . 

V jami s om so prvič zelo čudno počutil. Nisem imel luči l e Juro 
in Bogdan s ta jo imela . Videli smo t udi človeško ribico- proteuse . 
Bilo jih je več kot v Postojnski jami.Mal o me jo v jami zeblo . 
V jami som videl tudi pasti , Yi so j it nas t avljali 'biologi za s vo
je proučovanjo . ba sestanku naslednji torek smo pripovedovali keko 
jo bilo in kaj smo delali . 

lO o lr 
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PRVOtaAJSKA EKSKURZIJA NA BANJŠČICE 

Od 2€ do29 aprila t oga lote so je na Banjški planoti mudil& pot
člana'R:a ekipa JKLM, ki so jo seatl.vljali Jui·o Andjoli~ , Bogdan 
Kovač,Jože Otorepec,Dani Roj!'l''if in Renato Ver':lovšek.Jamerji so 
razistsli štiri brr.-zna,metl nJimi 2€8, 5m globoko Brezno os Vodicah. 
Tako je bila oživljena že več kot petdeaotletna trodici ja našega 
kluba' ns t em področju.No smemo namreč p~ zabiti , da jem tem kmDlu 
po ustanovitvi krepko poprijelo Lju~ljansko jamerako društvo,ki 
jo za vojaške potrebo raziskovalo tamkajšnje jame. Prav p1•va jama, 
kjer 80 poskusili, pa jo bilo omenjeno Brezno na Vodicah .O njegovi 
raziskavi in občutkih v breznu je obširno pisal prof.Kunavor v 
Planinskem vostniku,1969,),str.121 - 124. 

Dobrcrzačeto dolo,ko jo bi l o na Bsnj~čicoh vsaj za silo ob~lanih 

preko-sto jem, jo prekinola krivične razmejitev med Italijo in Ju
goslavijo po prvi svetovni vojni . Tedaj so prič eli no Banjščico 
zahajati Tržočoni , ki so ponovno raziskali vočinol!lll iste jame. 
Rezultate so objavljali v znanih puclilrocijah,kot Duomila grotte, 
Grotto d'' Italio i td .Do dne so so spustili tudi v Jnzbon, katerega 
globino pa so pretirali zc celi~ 50%. 

Po zadnji vojni, ki jo prinesla novo razmejitev, pa so slovenski 
jamarji na Bsnjščice skoraj pozabili.Izjema sta le ekskurziji 
v Jazben, ki sta jih leta 1958 in 1·9(8 izvedla vanj Jamarski klub 
"Luka Čeč " iz Postojne oz . ve1!:.1•ski klub Lj ... bljana - 11.atica.rraz
nina, ki je tu zijala vsa leta je na1•avnost klicalo k je~1·skem 

delu . Zato ni čudno,dc sta prc v tukcj letos zegra~il& 0 amarski 
klu' Logatec in JKLM.Logatčani s spekt&kulcrnim spustom v Brezno 
no Leupah, Ljubljančsni pa z hblj rutinskim *vse po vrati " . Bilo 
l:ti lo želeti,da bi začetna vnema prehitro ne popusti la, vsaj to
liko časa no,da se nekje v Novi Gorici ali Tolminu postavi na 
nogo kok močnejši klub,ki bi prevzel delo nese . 

V Acta corsologica V. je izšl o C5 st1•sni dolgo po1 oči lo našega 
kluba o jomoh v Lanskem vrhu .Sestavili so ga Šušter~ič F.,Puc M. 
in Horvat M. Obdolanih jo 96 jom v tem področju,koterih op1s1 niso 
bili še nikjer objavljeni .Upomo,do bomo do prihodnje številke leh
ko pripravili podoben članek o proostalih jamah. 
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V Posto jni je bil od 12. do 14.marca tečaj za novince. Pol uda vredna 
vse pohvale . Udeležba je bila množična(okoli 40 tcčajnikov) .Vcliko 

pa se je govorilo,malo povc~alo, še manj pa naredilo . Vse kaže,da v 
vzgajamo nov roji jamarjev, ki bo vedel vse, jsmo bo lahko raziskal 
•tooretično" ,nc bo po znal n;_ . niti onega vozla ;vcdcl bo kako so 
nariše vso prelomnice v jami,kompaa po bo obrnil nar obe.20 te
čajnikov na enega inštr uktor ja,ki naj kroti množic o, jo uči vrvn~ 
tehniko in še morjenje;ta poda tek pove, koliko Je bil tcčcj kva 
liteten in ka j jo kdo odnesel . Bojim se, da bolj malo, razDn mačka 
po prekrokani noč i pred Pi vko jamo. 

O LAZE 

(Prosto po Prešornu) 
O Laze,srečna,drogo vas domača , 

kjer hišo najlepša stoji odprta , 
da grozna žeja v kali bo zatrta, 
se glažok mi za glažkom v grlo zvrača . 

No videl bom, kako se člen prevrača 
in na kozolec priti si oboto, 
ker tuai moni bo razsodnost vzet a 
in msliganov vinskih bom igrača . 

Ko končno so v seno zvali postava, 
edine želja še ostane prava, 
da v šlafzak se zvalim,ko kra va. 

In mirno plovala bo mo j a barka , 
do jutra ko zbistri se tlova , 
in vrat spet ne odpre krčmarko . 

\ 
\ 

/ 

/ 

0 O Olln 
1 1 

fJ ll o f? f 

Polci;\ t cga 1 da v Najdeni jami nil:čo no poprovljo poti za sabo, so 
neznani obiskovalci pred kratkim uničili zalogo rezcrvncg2 karbida 
na Bivaku in ga t udi dru~ače opustošili .Če se kdo zvrne v Veliko 
štirno,jc konec koncev nJcgova stvar,čo pa so uničuje mat erialno 
dobrino našega klubs,~e pa t o naše stvar.V prihodnje bomo jamo 
zaprli, ker menimo, da JC to edina pot do prepreči tvc niida ljnjih 
izgredov . 
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Joško Pirnat-Jozl: 

POLOŠK.A JAMA {januar 1971) 

Ha, uspelo je.Ležim v spalni vreči, s~ pretegujem in Bndom od za
dovoljstva.Zibanje me prijetno •speva . Pozabljam na vso križe in 
težavo toga dne.Divja rally vožnja z džipom na Polog, hoja do ja 
mo, ubijajoče transportiranje pretežkih nahrbtnikov po ozkih rovih 
in ožinah ••• vse to je p:Jzabljeno.Počč si potihne klcpet,pet j 6mar
jov utone v spanec. 

Pi•ebudi nas milo rečeno , r j ovonje drue e ekipe. Te bare be n..is hočejo 
pometati iz spalnih vroč,"ajo poskačemo(kakšna l až ! ) ven in zle
zemo v mi•zlo in mokro pajace.Manč začno kuhariti,Primož in Miha 
pripravljati karbidke,Boc dan i 1čo kramo, jaz pa močem material vkup 
Kmalu oe zberemo ob kuhalniku in srebamo pobarvano vodko, za ka
tero Manč prisega , da jo najboljši čaj.Dru.,.a okipu že spi.Po hre
ščanju in r odobni h zvokih sodeč t i sklepal, do žo~a jo drva . 
Vseeno jim dopovemo, da so vrnemo čez 8 ali 9 ur, vzamemo opremo 
in odidemo po rovu navzdol. Okoli prvo s topnjo so pri .: oljuf'!.lmo 
po polici .Še manjšo brezno in smo v meandru.Ozek rov so vije levo 
in desno. V dvorani smo spot skupaj.Stona,kjor je jes eni bruhal sla1 
jo danes auha. iemna odprtina pod stropom vabi.Bogdan prvi spleza 
navzgor.S Primožem mu slediva .Rov sprva obota , a so po osemdesetih 
metrih izdajalsko zaključi.Nazaj e rodo si dajemo opravka z zabi
j anje1:1 klina .Primož sice1· zabi · ~ klin, ko sa povprašava ka ko kaj 
drži, le skomigne z r omoni.Navz1: ol so spuščamo previdno, pobožno 
upajoč, da bo klin držal. 

Koj sodaj?Nad meandrom so precej visoko odpira drug rov.Toda kako 
novz6or.O~revamo so za divjo varianto po reklu "z glavo skozi zid". 
Nažene me po meandru navzdol , da poglodnm, če je do i·ova mogočo splo· 
zoti kamonsko.Malo ti· ... da,pa som pri i•ovu (skorajl.Kor som bol j 
"hrabrega s t1·ahu" počakam Manče , ki so spl~zi prek čudno visečih 
blokov in čez čas tuleče ozn~ni,du j e našel rov. Skupaj poč~kava 
še druge. Nato so začno velika dirka.'J. očomo po i•ovu.Tla s o polna 
podorni h blokov, vos rov j e pod1 t . Rov imenujemo "Pod1·ti ja" . Podor 
nam zapre pot.Je res konoc?"'anč in Bogdan m.jdeta ožino, ki vodi 
naprej.Mod bloki se splazimo naprej .Po kakih sto motrit. so kon-
ča v podoru.Manč sicer nekaj koplje,a so skalo preveč mo jejo,da 
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bi bilo kopanje kaj prida varno . Primož privleče na dan fotoaparat, 
mi pa so kar so do. lopo nasmohnomo,šo "škljoc" in stvar jo gotove. 
Ggomo ciorit . Potnajst metrov, trideset stopinj, plus pot. „morjenje 
jo nedvomno ona nejholj dolgočasnih stvar i pri raziskovanju. To-

' loži nas miscl,de br ez tega pel no gre . Mimogrede glodamo ze stran-
sk imi rovi.Najdemo nekaj rovov,ki so kmalu končajo.Kmalu smo v 
dvorsni.Zolodci nem krulijo. Vso zalogo hrano brez obotavljanje u
ničimo . Msnč zleze navz~or,da bi posnel ta prizor.Podlo mu proroku
jomo,do bo s fotoaparatom strmoe lovil navzdol. 

Vračamo so pi•oti bivaku.Aha, smo že tu!Nič kaj nismo sentimenttlni, 
ko pomečomo prijatelje iz topli!. spolnih vroč.Sedaj ao oni 118 vrsti. 
Z neskaljenim užitkom opozujomo,kako nam odstopajo prostor pod son
cem, perdon, v eps1:Jli l. vrečah.Kmalu so oddaljijo po rovu, tišino moti 

• l e zvol: padajočih kapelj. čas jo za spanje ••• 

P1obudi nas klic . Kdo h~dičs moti ljudi pri spenju!Iz r ove eo po
kažete Metod in Rono . Huronsko pozdravimo novopečenega očka Metode . 
}jQzgovorimo so o vremenu, o tom,kam jo oašle druge okipa,o zelo 
dobrec "šnopčku" ,ki jo ne Pologu. S sponjom ni nič,doklor ne odidet a • • 

Sodem ali osem ur kasnojo pride jo nazaj . Nič ne pomageji izeovori o 
:i sla bem spancu, prizor prejšnjec!e večere se ponovi, le de mi potet nec:o 

krajši konce . Kuhalnik že brni, na njem pa so kuha čudna čorbe. Ni nem 
kaj prida do jodi ,a človek no moro živeti le od zrsks(sli ljubezni). 
Manč ru•mre nokc. j o r.rani in o ''udičovih otokih, mi pa grdo gledamo 
Uiha,ki jo naš ekonom.Ko popap.:imo eo še malo obotavljamo ne bivakU 
nnto pa odi demo. 

Po lestvicah smo hitro . Od tu groco po "Rovu Jl<LM".Ta rov amo naš
li lanskega novombra.St1•mo so apuščnmo navzdol.Mod podornimi bloki 

. moramo nap1·oj. Bogdan, ki jo prvi našel proJ.od tod nam obljublja 
- edinstvene užitke . Ko zagledam ožino,nogo mi obupno brcajo po zra

ku, mu koj hitro verjamem. Prva ožina je kratka, drugo je p1•ocoj dalj
šo.Bloki so postvvljoni kot domine . Tolažimo so z mislijo,de najbrž 
tako že dlje časa stojo.Ko smo vsi ne druai atrbni-ra znih grdih be
sod ne bi komentiral-gremo naprej.Po atrmon podornem r ovu gre še 
prehitro.Sifon .Manč fotografira.še nekaj doaet motrov,pa aoo pri 
brcznu.30 metrsko brezno premagamo hitro,asj eo lestvice že nape
ljane . Ne dnu jo precej veliko jezero.Malo tvegan aoskok,pa sem ns 
tleh. No drugi strani šumi slap:Tja noter jo padel Čurko, ko jo prvič 
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poskušal splezati do dna.lim,nič krj prijetna kopel.Naš fotograf 
spot atrcši z aporatom. To statiranjo je pr ... va tortui'a . V popolni 
temi moramo ždeti v kot u, čim dl j e od aparat e in še čil.niti no 
smemo. 

Odplazimo se naprej.Pri stopn~ vržemo lestvice . Po strnoh brezna 
so veliki skalni noži . Rov se spet nadaljuje med podori.Kaj res ni 
tu v Pološki nič di-ugega kot ožine in podori?Konec.Todn kako bomo 
imonovali t a rov. "Lofoti " ,krason simbol za ta konec jai::c.Sem je 
šo dlje kot do znane~ a otoč ja na severu, kjer je til prod loti Miha 
Glodamo za a t ranskomi rovi , o nikjer pi nič. Vrnemo se do breznD. 
Zvijemo lestvice in gremo v rove noc1 breznom. Niso dolgi,a merjon jo 
vz. mo veliko času.Ko so vračamo proti bivaku,se Bo.._d· n 11tlnči rkoz 
odprtino, in na nošo veliko žclost-promišljeveli smo otoplit spal
nih vreče!, in toplem čoju-n~jdo ozek r ov po katorom točo l!.1ljt._n 
potoček. Kot v kanalu!Rov dobi temu ustrezno ime "Kanr-lizacija". 
Morj onjo jo provt. muka.S Primožem l eži 1a v vodi , nen:oino preklin
jovo in prcv počasi moriva.Smo že zuna j . Mi tiijo,su7.nji nikotina 
si prižgemo cigei'cto , Pri a;ož po nekaj godrnja o zesmr s jonju zrcka . 

Odidemo proti bivDku. Ožine so še voc1no t a ko ozke, rovi ~c vedno tak• 
strmi.Počasi se prccikcco nevzgor.Nohrhtniki so, pol ni :o~criala . 

Žo 14 ur smo na nogah.Mcander,lcstvicc,Divja dvorana • •• bivck. 

Prijatelji so že na nogah.Kulwlnik veselo brni. Vzdušje je prav ve
selo.Druge ekipa so odpr avl ja ven . Pridružita !'e ji~ Miha in Bogdan, 
Kmalu i zginejo,vsck nosi nemai J velik nakrbtnik. 

Večer nom mineva mod klepetom, oodsobojnom zbadan ju i n v napol ne
resnem razpravljanju o jamarstvu.Nekdo o ' prijllteljov se nemarno 
der e in izjovljo, da bo trobe ven, Spokomo kremo, skuhawo čt j-drugcga 
poč ni - in gremo . 

Vse kožc,da je Primoža dolgo bivanje v jami hudo prizadolo, fo včcr: 
so jo proglcsil za monor ho- Primož j e vodja našo okspedid jo-dtincs 
pa godrnja, de mu i·ozpodo oproma. 

V nedeljo ob sedmih zjutroj smo zuna j.Vreme je ogobno .Prši.Prcmo
čcn: pridemo do poetirskih etonov.Prvič je vsa ekipo skupaj.Vse 
čopoldno posprovljomo bajto . Okoli desetih se pripelje ne Polog oki 
TV Ljubljana, Primoža potisnemo pred kamoi•o, kjer se še preveč r az
govori. 

Poldne jc , ko odidemo proti dolini . 
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{opocbc) 

Akcijo JKLM jo trajal a od 26.do 31.1.1971.Sodolovalo jo ll čle
nov ljubljanskega klube 
750 c novih i•ovov .Y j ami jo bilo prva 

t 

" 

< 

• 
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Zahvaljujemo s e znanemu slovenskemu speleologu za vs~ klev eto, 
ki jih je na naš račun izrekel gosti lničarki v Lazah.Priporočamo 
mu,no j svo jo eventuelno potenco v bodoče dokazuje ne dr ug način. 

Križno jamo pn' je podaljša l a kombinirono ekipo j f> r.;ckih pot.::i pljoč ev 

in biologov.Blizu Kalva~ije je v Blatih ncšla ti .Morkcov rov, dolg 
nekaj več kot 200m.Rov je zelo ogaben in svojo ime povsore zasluži. 
Hr abr i odkritel j po j o-kot vso kažc-mo zohistične nar ovo in se jo 
z uži tkem "mot al '' v ledeno vodo , čcprov ni imel noopr'cnske< obleke. 

Gostitamo logaškemu kl ubu zo uspešno r oziskcvo Brezna na Loupeh, 
največjo absolutnq vertika lo pri nas - 250 m.Lo t oko navzdol! ""' ,.; _____________ _ 

.._,/ 
Od 24.decembr a 1970 do 3.jonuorjo 1971 jo bila no Poljskem štiri
članska ekipa JKLM :Verbovšek,Sivec,Sn:ordu in Pirnat.Očitno so so 
zamorili Puticku,ki jih jo col teden preganjal s sla bi l?; vremenom. 
X-rvotnoga cilja niso dosegli (Jeskinia Sniczne, - 770m), ker• je bil 
v hod v jamo pod 'nekaj deset met1•ov debelo snežno odejo.Obiskali 
pa so 0 askinio Czarno( ekm),kjer so videli precej novi! mnnovrov. 
( prečnice )S Poljsko so prinesli sila imenitno reč zs spust ob vrvi 
- ti.fišor. 

Stabi lizacije ne.s JO pr hadol o nojproj tako , da s o jo zcprl a Naj 
lepšo l.išo ,na t o so jo podraži l vlek, po t om pa še svtobus. Člllni so 
izrekli skra j no za sk1•bljcnost, kor jo tuc' i cesta Lo{la t oc-Rakok 
podobna vietnamski fronti. 

Od 9 .do 11. apdla jo šla v Ksčj o jsmo(prej nepsčno Kcčno jal!:a ) 
12 članska okipa.Nomcrovs lo j o preveriti Mariničeve moritve iz 
leta 1888.Izmorili s o Zoh.rov v dolžini okr og 750 ~ ( z dvojnimi 
poli goni ) . Napako na starih r:or i tvah s o pri topografskih ski cah, , 
ki še pribl ižne ni so,mo-dtoo ko jo poligon ka r točen . Podrl se jo 
tudi oi t o 214 m vertika lo.Meritve jekl eno vrvi na vitlu so po
kazolo 19lm,mcdtem ko je naj~anjša fuo žna vcr tikalr lo 165 m. 
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EOLGARSK.;l JAMARSKA PESEM 

(Boacdilo močno predelal M. Puc) 

Jomarček, jomoi·čok, 

kom greš spet sodej? 
Bo komon note pod~, 
ne bo to voč nozoj! 

Rcfr~n: 

orczno, prepadi , 
E>O globoki vsi. 
Noter so boš zvrnu, 
pa kup boš le kosti! 

l'asože, pro! odi, 
včos'preteson so. 
Enkrat te bo stisn 'l, 
pv v'n te voč ne bo . 

~lišiš brbotcnjo 
podzemski' tol!lnit vod, 
kot podgono stare 
utonu boš t~m not . 

Potlej to bo zgrobu 
Put! ck jamski duh, 
tekoj so boš prosolu 
tj~kaj kjer ni muh! 

Iz tujo literaturo ••• 

Ol:, ta jon:erijc, 
ti si proklota ne vckolllDj, 
ol:, ta jalllDrija, 
cnkre t nas no bo več nazaj. 

Ro.fron : O)" • •.• 

Rc.fron: Ot . •••• 

Rc.fron: Oh •••• 

Rof'ron: Oh •••• 

• . • v skendinovski :.speloološki li tore turi jo druš~voni predsednik 
znan kot dr. Hobex ••• 

(kot do ubogega Frencota že mi no bi dovolj vle:čili po 
Z:>bch!l!!!) 
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Ver bovšek Renato-Rono: 

NEKAJ O F.KS~URZIJI V PODSTUPEC 

Žo precej čcsL smo razmišljuli ,d& bi so odpravili v to veliko 
brezno blizu Divačo. Vohile n ; jo njegovo .._ lobinll- 120 !!:, ki se je 
lahko dooožc le z isto dolžino lestvic in pa to,do noben ncš klt 
brezno še ni obiskal. brezno so reziska' i Italijani r::cd ol::cc:e vo; 
nolllll . 

Tričlonakr ekipa :Bosdan,Koko in Rono so jo odp1•evilo iz Ljub
ljano s spačkom, v ko t crcgo smo nolo~ili tudi zajeten kup opr eoe. 
Ml::lo nca jo skrbelo,keko bomo tako brezno zmogli lo trije,pe še 
s tako količino 1I1Dteriala . Po prijetni vožnji eno kmc.lu p1·i Apeli 
v Divočo, kjcr s o vzeli v roke specialko tcl' so po njoj napotili 
p1oti Kočičcc.Tu ooo br ezno hoteli na jti somi, k1:u• pu nac: ni us 
pelo.Zato Sl!'.O so orlprrvili v vas ,kjc1· aco kmalu n~§li dor::cčinu 
z imenom Felicijan, ki nalt jo hil takoj priprcvljcn ~ckazoti jame 
Ponovno sn:o zog1•izli v breg in po 10 minutnh hojo po ozki s t ezi 
mod ka mnitimi zidovi in trnnotin: groičjem prif1pcli cio vtodo . Pro· 
scnctilo ncs jo, ko amo vidcli,do so nahaja le kokih 150- 200 mod 
glavno ceste. 

Vbod v bl'czno se no!L ja v dokoj strmem pobočju namjšc vzpetino 
in je dokoj voli k, soj meri podolgcm kokH. 20, počez pa vsaj 10 m. 
Že prvi pogled v globino no~ ie povedol,da bo!tO imeli opravka s 
solidniit " šahton:" ,De bi pot1. ~ili radovednost, sa:o zc..itali v jemo 
nekaj kamnov , ki so po nekaj sekundnem lotu z zomol~lie zvokoc u
darili ob dno . Ke1• nas je čas r·1•igsn jcl saj je bilo. u1·c že Ako1•ej 
10,omo začeli v brezno spu~čc ti lestvice.Podr j cli s i:o si kolut e: 
20, 20, 20 •••• m lootvic, katerih l cstne težo jo že ki·„pLo vleklo v 
globino Bogdana , kotcreou oi lot.ko z obrezo brol bes in vesolje 
hkr ati. No, kmalu jo pri šol nn vrsto še zadnji kolut , pd trdi lnn ži 
co in končno neskončno konopljena vrv.P1-vi pogled rui to vrv mi 
jo v hipu povedol,de oe "obzejl" v tej jeoi ne bo videl in sem s 
odločil ze,čoprav težavnejši spi-st po leatvicah. li.01 ste so Koko 
in Bogdon odločile za spust po vrvi,me jo dolctol~ usoda ,de so 
prvi spustim v brezno.še kont1•01e wolkio-tolkic-j- , ZLdnji pogled 
na člane in nato spust v teltačnc globine . Me0 spuščonjcn se ozira 
naokoli in navzdol tor nemo občudujem vertikale v gotskeo slogu. 
Nikjer nojmonjšo poličko , le popolnoma nc:vpične stene, r e zbrf1zda no 
z žlebovi.Pod rr.cnoj so vije olumunijErnt trok lcPtvi c, ki no koncu 
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izginja v tomo.?o kekih 40 m zcgledam dno, ki se mi v pvl.=reku zdi 
neskončno da loč in so mu lo počasi približujem.Ko. go d Jseiom, brž 
sporočic nevzgor,da jo vse v i•edu in da se lehko pri/Cno spuščati 
naslodnji,nato pa odtavam po gi'Ušču navzdol in so r vzglodujem okoli . 
Izreden jo pogled nevzgor, no d jhne krošnje di·eves, ki se sklanjajo 
ncd vhod in na l estvice,ki valujejo v zraku . 1-olih 120 m je do tjc . 

Km6lu zagledam dr obno postavo-Kokota, ki se po vrvi spušča navzdol . 
Kokih 60 m nod dnom po se nenadoma zečne vrteti in nemočno prek
linjo .Rovež je naredil začetniško napako.Ob spuščanju se ni držal 
lestvic .Ko pi·ispe no dno, še vedno zverinsko pr eklinja, ter so po 
~asi odvezuje iz zacotane vrvi . Navzgor sporočim,nrj sledi poslednje 
tr ... plo- Bogden, ki to stori :·brez obotavljanja . S Kokotom pc t e čas 
c:oi•iva scor prelome in dimenzije brezno.Ko prispe Boe;don na dno, je 
že vse skoroj opravljeno in po kratkec postanku se pričnem vz
penjati iz brezna z žemarj om. 
štojoc lestvice in kDolu proklinjem- 60,70m,poglod novzdol:dve maj~ 
!.ni lučki.Noge l!li začnejo trepetati,kot bi so provkcr izučil za ši 
viljo.Kje si, kondicije? Prve krizo . "Nič ne bomo počivAli,gnoj " si 
prigovarjam in se kot izmučeno truplo vlečem ncvzgor ter si SOl!I 

in tjo skušam prodstcvljoti,koko prijetno bi bilo obviseti na že 
corju .Končno Iti uapo,da premngo~ brezno,v dovotih l!linu+.oh,broz po-

· č ; tka .Poslodice?No vrt.u no morem zbrati niti toli ko oč i , c ~ bi s i 
izpel korabin . Moči so mi znova povrnejo po nokoj po~ ' rkit ~oznane 

alkoholne pijl.če, ki mi jo po Ji Folicijan. 1•ato pri t i•dic žemar za 
varovanje ostali h dveh članov . ~robo jim jo sporoč : ti ,do je vso nared 
za dvig . To z vesoljem stori Felicijan, tor zroven šo i•adovodno spra
šuje, če je ni.. dnu vodo,koeti,orožjo idi . llato pričnov.n z dvigom. Ni, 
do bi govoril .Prcklct1:1 vrv, zcke j si tako dolgo? 

Ktlc.lu smo na vrhu zbrani vsi trije s Fel ic ijano~,kj pa nas mor a 
k!Wlu zapustiti . Zelo s~o l!I~ hvolcžni za njegovo nesebično pomoč tor 
110 ou vncprcj pripoi·očamo za podetkc o bližnjit: j or.i:: t . i•as tri pt. 

čoke še naporno delo-dvig lestvic in vrvi ter zvijenjo.Pa koj to, 
glovno,do jo brezno premabano . 

· ot nos vodi navzdol do avto , v katorcgo l otjo gore opreme . Nato so 
odzi bljomo v vas, kjorzavijomo ne "š t •. mpcrlc "k domač inu-žol ozničarju, 

potco pa odrinci::o proti domu.Mod potjo senjomo v novih, še večjih 
vcrtil:aloh in s i želimo še voliko t okih, ali vsaj podobnih ekskur
zij. 
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PODSTUPEC,kat.št.:1106 . 
Kraj;Kač iče pr i Divači 

Koordinate :5419 5~ / 5055 55 
Nadmorka višina vhoda: 548 m 
Dolžina : 19 m 
Gl obi na: 120 m 
MinimaL1a vertik'1la: 104 m 
Potrebni materiol :ll5 m lestvic, 

120 m vrvi 

Ekskurzi jD dne 14.II.1971,JKLM, 
udeleženci : Bogdan KovDč, Jože Oto· 

pec,henc to Verbovšek 
Italijcmslca številko jame je 335 
V j emo so se jama1• ji spuščali po 
f i šerju,von po plezD1i samovaro~ 

z žemarjem, kar je zelo skrajšalo 
čas rDziskvve. 

Bi ol oška sekcije so pridno raz
množuje, pa tudi pridno mori jame 
po primor skem krasu. 
Nadobudni bi ologi so na novo ob
delali Brezno pri Cikovi ogradi , 
Veliko Kozins ko jamo pri Koz ini 
ter Brimščico pri Materij i . Vso 
jamo so globjc od lOOm in i majo 
spodaj ve~ sto metr ov dolgo lopo 
zokapano rove. 

PQAV J CL A }J 

DOP l~UJE \/ 

GLAS 
PODZEMU J 
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JKLM se predstovi . (lost genoration) 

MATJAŽ-Tužak,Tuži(Motjaž Puc,študont goografijo ):žo 12.leto jamar. 
Po naravi jo fl egmotik(lon)Ukvarjo s o z risanjem n&črtov 
in morfologi j o . Bil 'jo :.a vseh večjih akcijah,na Poljskem 
v J.Czorni,v uankoni jami ,v Gotovžu,v Pološki jami itd. 
Je precej lll!lotniška dUŠll, riše kllrika turo, piše za bllvno 
zgodbico in prepeva kot slavček, 

META - 'fočko,Mrctačo(Horvot Mete) :Po jamah ~.odi že f, let.Je zelo 
lepo iq j o s svojim pri hodom vneslo v j 11mi:rske vrsto obilo 
zmede . Kot tajnica s i da trenutno dole z dopisi,_siccr pa 
pridno hodi po jama h.Bila je na dnu Ljubljanske jame.Pri
va tno življenje ni kaj razburljivo,noka j l e t po že s triže 
grive jomars~ih kolegov. 

PRIMOŽ-Krivček,Krivklja,Skuk,Stara mama,šraufštok (študent geolo
gi je) :S let prikl ubu .Znan po svoji prckljasti konstituciji. 
Lene no turo,spretno so drži linijo najmanjšega napora.V 
j cmuh je bil žo vscpovsod:Jaskinia Sniožna,Gouffre Berger, 
doma po jo v vseh" to globokih~V klubu je odhornik in knjiž
ničen (kn j ižnica po je v p1•av žalostnem sta nju) .Jo pripadnik 
privilegirane kasto potapljočcv in "špiče kov" . V jcimah so 
ukvarja (bolj ali manj uspešno) s fotografiranjem. 

RENE - Rcnča lo(Verbovšek Rent. t o, študent geol ogijo) : j llmnr je že 
7 let .Karakterne lastnos ti:flegmatik.Vos nor je na lestvico · 
r od pleza preko 100 metrsko vertikole.Življonjo ne ljubi 
preveč in r a zdira sta ro grana to;sploh pa uživa, če veliko poka. 
Šel e zadnja leta se je prerinil v "hišb socicty" j amar skih 
r ozi skova lcov.Pri delu v klubu jo pride.~, le roči mu je 
trcbo .Privatr.o igra no flavto in"šraufa storcgo spočka. 

(so n~do lju jo) 

L E IJ U J.11 :::> /..J..IJ SJ,( I 
1 

ALI '8057E' .bOP150 -
VAL/, ALI JJE t 



- 22 -

Andjoli6 J uri j . - j oti 

SILVESTROVANJ E V NAJDENI JAMI ALI 54 UR POD ZEMLJO 

Bilo nas jo 5:Jozl,ki jo samo~a sobo i menoval za gospodo vod j o, 
Rono,Bogdon,ki seveda ni mog ~ shaja ti brez večnega popravljanje 
svoje "brlo",Krivkl a in Jaz . 

Odpravili smo se v Najdeno jomo,da bi ne. Biva ku silvestrovQl i, 
mod drugim pa r azi s kali Sulč ev rov do konca.Naj oncnim na začetku, 

da sta Skuk in Bogdanius že nasl ednji da n pobegnil e ven. 

Zbrali smo se dno 31.12. 19(9 na železniški poi>te.j i otovorjeni 
kot pristni dolm.a tinski jeopi, vsak jo poleg r aziskova lno opreme 
imel še kup " kramo " in bivak opr emo.Z Jozlon: sva vzela tud i vsak 
s voj e sani. 

V Planini smo izstopili, kramo naložili na sani ter se po hitrem 
postopku znašl i v Lazah.(Jozl se jo skoraj zaletel v Štefa nov · 
sonik.) , V trgovini s mo kupili še dve steklenici šaffipsn jco , t or 
odhit eli v prebujajoče se j utro. Ko smo prispeli do jamo, se je 
iz nj e valila gos ta sopar e . Hitro smo se preoblekli in izginili v 
"Kamr i c o" . Ur a je bi la že devet in za t o smo pohiteli . Švignili 
s~o čez Baldahin in t u se je že zač elo popravljanje Bogda nove 
"brle". Razen togo , da je njegovo luč eksplodirala in prj t em 
zažgalo Jozeljnu nekaj kocin. Ko j o je popravljal nad Veliko 
štcrno, j e pot do bi ve ka mir' ,_a brez prigod. Tam smo pustili · 
nohrbtnike i n z r oziskovalnL oprcno krcnili proti Sulčcvcou r o-
vu. Za Drugo pasažo smo zopet popr avljali Bogdanovo luč. 

Z J ozlnom sva prve prispelo do r obo Pr epadne dvora ne . V uho mi j e 
udarilo šumenje s l apu v Prepadni dvorani. Spoglodclo sva se. Na 
jine oči so izražalo isto misel. Ali j e vode zopet previsoka? 
"Bomo videli," je rekel Jozl, mod tem ko so drug i člani že pri 
speli do naju. Lestvice smo pritrdili na zbgozdcno ska l o in Jozl 
j e se je začel spuščati. Z napetim p1'ičekov~njom s er: zrl v glo
bino. Že sem zagledal obrise vode. Toda no! To j o ilovice in na 
dnu sto dve jezerci. 

"Vodo je nizka. Šlo bo! " je zavpil Joz l . Naslodn,ii jo šol Rono. 
Jaz som seveda pomagal Bogdanu popravl jati karbidko. Na to sem 
se še sam spustil v dvorano. Jozl jo že l ezel v kamin i z kate
rega je t ekel slap. Ko je pripleza l do vrho nem j e spu~til l e -
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- stvico.Ko jo Bogdan ž~ zlor cl gor ~mo opazili,da i::anjka 10 m 
lostvic . "Stručno" jo bilo ugo~ovtj ono, da jih jo Bogdan pozabi l 
na r obu Pr epadno dvorano . žal som .mor al jaz ponj o. 

Za kaminom jo sledi, ~bhodni rov čez sifon in že smo bi -
li prod stopnjo , ki jo vodil a v Sulčev r ov. Tu smo uporabili šo zadn
jih 10 m lestvic in pr od nami jo bil do sedaj največji rov v Naj 
oni jami.Najprej smo odšli do s i fona , pot om pa j~ Jozolj spl ozal v 
kamin, v kotoroga jo skušal zlesti žo Fr ancelj . Prišel jo 20 m vi 
soko, tac pa jo sledil naslednji kamin,ki pa ni bil preplezljiv 
br ez več jega števila klinov . Zato smo ga zaenkr at opustili i n od
šli nozoj,kjor se jo proti severu odpir al portal . Nekaj časa smo 
nemočno zrli vamj,kor se je odpiral 3 m višjo, stena pa je bila 
pi•ovisna .Iz njega se je stokal slap v jozoro .Jozolj jo nekje v 
sredi pritrdil kratko lestev in poskusil,s brez uspeha . Stvar jo 
uspela šolo Ronoju,ki so je nekako p1•igol jufal čo:::.Nato je pome -

' gal šo Jozlu, do jo prišel gor .Gori so jo od piral kamir., prav tako 
visoka stopnja , samo da ni bila previsna . S pomočjo Ronoja,kl ina in 
lestvico jo Jozelj zlezel gor . Pot em jo izginil v r ovu.Nestrpno smo 
čakali,kaj bo.Končno so jo prikazal . Iz njegovih ust so jo razlegla 
Vi ktorija . Potom nam jo r azložil stvar : "Rov so dviga strmo navzgor . 
Tu je dno pokrito z ilovico. ICmolu se izravna in žo pridemo do pr
vih luž,ki jih lahko obhodi~o . Za njimi jo večje jozor o,ki ga za
pira sigast zvon. Rov so . nqd~ljujc! "Zsčotni previs smo imenovali 
Ronoldkova strošico, vso sku~d j pa Silvestrski kamin. 

Zadovoljni smo so vrnili na Bivak, kjor smo na j proj s l ekli 
odurno svinjsko pajaco,na t o pa soo P.r' pravili ležišča . Sledilo jo 
•nabijanje" kart in pitje šocpanjca,ki jo trajalo vse do polnoči . 

Nekoliko "o.<rogli " smo se zsvalili Rono,Krivček in jaz v mrože, 
Jozolj in Bogdan pa na tla . Spanje jo trajolo vse do opoldne . Po 
obi lnem zajtrku,ki jo bil hkrati t~di kosilo sta jo Bogdan in Kr i 
včok ucvrla ven.Prvi .so jo izgovarjal , da jo bolan, dr ugi pa da so 
mora učiti. Ostali tri j e sr.o lenarili vos preostanek dneva . Večer 

smo so zakotalili v mrož:o in slodko prespali še ono noč.Naslednji 
dan smo pospravili Bivak in se počasi zcč oli odpravlja ti ven.Na 
svetlo amo prispeli po 54 urah bivonja v jami.Vso zadevo smo po
tom zalili v Najlepši hiši. 
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ržoški jomarJl so ne Kaninu našli žo tretjo brezno,globj~ od 

600 o. To jo 623 m globoko jama, ki so jo imenovali po Cose;rju 
Prozu,onoc najboljših jomerjov polpretekle dobe.Kcj več podatkov 
o jami nimemo ne r azpolago,rozon tcga,de jo jo odkril in r aziskal 
klub Asooziazionc dell XXX Ott~~rc . 

Cesaro Proz jo bil prod vojno glavni steber tega društvo in jo 
lopo in prav,de so brezno iconovoli po n jcm.Tisti,ki so knj re 
ziskovoli~po sežanskem kr osu, dobro vodo,koliko največjih j am in 
br ezen jo r aziskal prav on.Mod drugi~ je odkril t udi toko imeno
vani Prolč ov rov v ,._ačni jarai. To poiconovanje je po Šer ku, ki jo 
prcvilno doa:nevol,do jo i~o Proz slovenske5a izvora - Prolc.Von
dor so pa jo nožek čutil Italijana in nime pomena poslovcnjovati 
njogovogo inona.Nje~ovi so t udi zapisniki Bratinovega brczna,IV. 
brezno ob ledeniški poti in Got6vža . Bil je vodjo reševa lno ekipo, 
ki jo ob nesreč i v Ženkoni j;~i lote 1923 i zvleklo proživolc. 

Italijanski jamnrji so prod vojno imenova li Gotovž po njegovem 
bratu Fr cderiku, ki se jo ponesrečil pri r a ziskavi Škocjanskih jam 
in je bil prav teko odličen jo~or. 

+ + + + + + 

Iz orcijc sto srečno pobegnilo ~renči in Žen.Nista pp so uspela 
izmuzniti ženski posti.Ista usodo čaka tudi Honse ,če bo preživel 
ailo~o . Volikan po so zecnkra t šo dobro dr ži . 

+ + + + + + + 

Cloni JK Rakek so ne Ravniku .šli 106 m gl oboko bro1 10 Tr-1jno 
brezno, v Rakovce škocjonu pe odkrili zoni c ivo novo jn i~o , ki jo 
zelo pomembna za razumevonjo nostcnka Z~lških je~ 

+ + + + + + + 

Sežončoni pridno širijo ožino v jc~1 v Kenjsducoh,kjor sledijo 
prepihu . Prišli so žo oki·og 70 m globoko in se približeli gladini 
Roko ne 280t! Vendar pe naj to številka ne vzbuja pcsi~izir..e,kcr 

so tudi v bližnji LD.bodnici ožino le v zgornjoc de!u . 
+ + + + + + + + 

V Najdeni jami je dosle j i zmerjenih 4164 ~ poligona ,noizmorjonih 
po jo ostalo šo nekaj 100 m drugih i•ovov .Jal!!a šo vedno ni do konca 
rozisl,one. 
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OBISK NA EKSKURZIJAH od l.I.1970 do 31. X:xl: . 1971 

No občncc zboru so prcdlagc~i,naj se izračuna ,koliko so v pretekli 
sezoni naši člani prispevali i .. 1vojih žcpov , oz . koliko so s svo ~im 

omatcrskim delom nep.z-avili v duorobi t kluba oz .društva . 

Na osnovi Knjige oksk~rzij. smo izdela l i sledečo preglednico, po 
članih in mesecih za navedcnd obdobj e.No osnovi danih podat kov si 
lahko vsak izračuna,kokšno delo je opravil . 

1~o ekskurzije je hodil o 50 članov kluba, opr avili so s ku!'>no €lo 
d~lovnih dni, to je povprečno 12, 2 na člon? , a 0, 83 no člana na mesec. 

OBISK NA EKSKURZIJAH os 1. 1.1970 do ·31.xxx. 1971 

J F M A M J . J A s o N D J F M Skupaj -
Abrohomsbcrg 2 2 
And jol ič 4 1 2 1 3 1 · 3 2 1 4 o 4 4 5 4 39 
Bor 1 1 
Blaž ič 1 1 
Brezigar 1 1 
Budkovič 2 2 
Di &tista 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 16 
Di & tista A. 1 1 2 
Drovenik 2 1 2 1 2 2 10 
Erjavec 1 1 
Gams - 1 -· 1 1 3 
Horva t 1 2 2 4 1 1 1 - 1 1 2 3 1 1 21 
Ileršič 1 2 1 2 2 3 12 2 2 4 - 1 1 1 1 25 
Jakovčič - 1 2 1 1 5 
Jakopin 1 1 ... 2 1 5 
Jeglič 1 1 2 4 
Jekler l 1 - 1 1 2 6 
Jurkošek 3 1 2 1 1 2. 2 - 1 l 1 1 16 
Juvan -. " 2 1 l 2, 4 1 1 1 1 2 16 
Korenč on - 1 - 1 2 
Kovač 3 2 2 2 2 1 2 3 6 2 3 2 3 3 36 
Krivic 4 1 3 3 3 3 l l 2 6 l 2 1 3 2 36 
Kune ver J . - 1 1 2 

~uščer - .- 2 2 

Mišič 1 2 - ·3 l 1 3 2 1 14 
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J F M ~; M J J A s o N D J F M Skupaj . 

Modrijan l l. 1 i 1 1 - 1 1 8 

Otorepec l 3 2 6 3 5 5 6 3 34 

Ovčar 3 3 1 ..l. 8 

Pirnat 2 1 2 3 - 3 3 3 1 5 1 3 3 l 4 35 

Planina 1 2 1 4 2 2 3 J 2 1 2 1 22 

Praprotnik N. 2 2 

Praprotnik T. 1 2 1 3 3 - 4 . - 14 

Puc 2 - 1 1 1 2 - 1 - 1 2 11 

Rad ešček .... - . 1 l 2 5 

Raaor 1 1 

Richter 2 1 1 1 5 
Roj11ok - 3 r:; _, 4 12 

Rudolf 1 1 

Sivec 2 1 ,: 2 3 - J. ~ 2 ·- -.-··. „. ·3 2 3 19 

Smerdu 3 . 2 2 2 · 1 ·i . 3 3 2 3 22 

Štrukelj 1 1 2 

Šušteršič 1 3 2 2 2 1 4 5 3 3 3 4 3 4 4 44 

Tronz -- - 1 1 2 

Velkavrh 1 1 

Verbovšek" 4 2 5 4 4 3 3 1 '4 2 4 3 5 2 46 

1/ogrič 2 1 5 3 4 2 1 2 5 1 2 1 2 31. 

Weber 1 2 1 1 4 

Woisbacho.r 1 - 1 - 1 1 1 1 6 

Zajc 2 2 1 5 
Zrnec - 1 - 1 . 

·. 
Po naporni veselici v Lazah s mo mod " rekreacijo" v !Wkovom škoc-
j enu našli 5 novih jam."ajvočji dve, Velika volčja jama in Jama pri 
MalcmGloboščaku jo nekoč izvotlil Rak in bosta pomembni pri 
tolmačenju nastanke Rakov ege Škocjana. 

-----------

Oženil so jo naš angl9ški član David Nel s on iz Ipswicha.Slava 
njegovemu spominu! 
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Stanko Klopce: 
NOVA ODKRITJA JKMnRSKE Si:;KCI~~ P'?· ~RNOMELJ 

JAmaraka sekcij~ P.D.Črnomo1j r~ziskujo kr as na področju Bolo Kra
jino . Bela Krajino jo skrojni 3ygovzhodni del S1ovcnijc moJ reko 
Kolpo, ki jo v širokem 1oku obkrož~ z južne in vzhodno Rtrani in ob
širnim predgorjem Rogo na zahodu; ter Gor~anci,ki neravno ločujejo 
le- to ločujejo od ostale Slov.enijo .Gcološko je svet skorajda nero
zisk~n . Kroški svet, kolikor go jo v Poljanski gori in v Bukovju pa 
je cočno zokrosel. 

Pred začetkom delovanja našo sekcije smo, imeli nekaj skopih podatkov 
z nenoi:bnčnici legami nckotorih jam in brezen.Takih jac in brezen 
je bilo 80.Vcčinomo je do takrat raziskoval v Boli Krajini dr.Gacs 
in člani JS PDŽ.Tako poznamo iz tistih časov cco.15 zapisnikov . 

Do bi izpopolnili kataster s~o ~or~li seveda siste~.atično raziskati 
po obstoječo~ seznamu.Plod petletnega dela noše sekcijo je popolnoiw 
urejen kataster jam in brezen z naslednjimi podatki ;lege, zepisnik, 
načrt,fotog1•ofije,nodmorsko višina in gospodarske ko1•isti objekta . 

Če poglcdoco natančneje soznom po katastrskem zaporedju je stanje 
ic ~ tonjo sledeče : 

I . A objekti-jame 42-brezna 149-vodne jamo ali brezna 38.Skupaj l~l 
A objektov. 

2. B objekti skupcj 65 
Vodne objekte smo začeli sistomotično raziskovati šele letn 1970. 
V seznamu i aoc:o še okrog 180 vodnih ob,jcktov,ki jih bo potrebno 
roziskoti , nekatere oodo reor flli z·aziskati potapljači. 

3. c objekti skupaj 3 
V sczruimu imamo še okrog 50 tovrstnih objektov. 

V prilogi so črnomaljski jamarji poslali seznam 189 joro,urejenib po 
katastrskih štovilkah.Soznac jo vzorno urejen in jo dokoz p1•idnosti 
in marljivosti JS PDČ.:V seznamu je navedeno za vsako jamo sledeče : 

katastrska št.,imc,kraj , epccialke,koordinat o,nadmorska višina vhoda , 
dolžina , globina . žal pa seznama ne moremo objaviti v tej številki 
"Glasu podzcr!!lja " zoradi tehničnih ovir.Objavili ga bomo v noslodnji 
številki. 
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PRILOGA K "GLASU PODZEMLJA":PRAVILNI K O IZPOSOJANJU OPREME JKLM 

Objavljamo proctlog pravilnika o izposoji opromo,ki go jo spre
jela sojo UO JKLM dno 11.5. 1971.VabiL v, ~ 1 da pošlje j o svojo 
pripombo no naslov Andjolic -Turij , Šentvid , Zvezda 1. 

l. Oprooo izda j o sospodar,v njegovi odsotnosti po newostnik.V od
sotnosti gospodiu· jo in nomostnika lah1'o izdejo oproc;o član, ki 
ki mu predhodno to gospodar dovoli . V sili(rošova lru: akcija ) jo 
dovoljen vlom v skladišče.Prisotni člani po provzaooj o odgovor 
nost gospodarja in go o too"obvosto . 
J cl!lllnjo oprooo brez v odnos ti goopodcr je so Sl!IB t.t''.l zo krajo . Po
oomozon p1•imor so obravnava na s oji UO J KLM. 
Opremo si l ahko izposodi vsak član JKLM.Pripravniki si l a hko iz
posojajo opr emo lo,čo gredo na ekskurzijo v spro~stvu člonov,ki 
prevzamejo odgovornost zanj o. 
Pri izdaji materia l a imcj o prednost akci jo po planu,ki ga jo 
oprojola odborova soje. 
O izposoja nju opr emo drugim klubom odloča UO JKLM,ki pa lahko 
zahtevo udel ežbo svojih članov na ekskurziji, za kotoro jo opremo 
nomonjono . 

2. Opremo izda j amo vsak potok od 19.do 21. uro.Možon jo dogovor z 
gospodarjem. V izjemnih primerih pa so gre k nccostniku. 

) . Opremo so moro vrniti v r oku onega tedna.Vročo so v potok ob 
io tem čosu . Zamudnino so plt „ zo posomozon kos op1 r,roo ir. t o O, 50 
ND na dan za kos opromo.Zmi:udnino so lahko pleča i z povračil pot
ni h st1•oškov. 1 rdovretno prin:oro obruvr:ova UO JKLM,ki lchko izreče 

ko zcn(auapsnz) . Člm.;,ki še ni vrnil opromo,no dobi novo .V primer ih, 
da jo izven sklodišča(rozon v opravičenih primorih) voč kot polo
vico oprooo , gos podar di dolžan izdati ostalo . 
Gospodar mora izdajati uporabno opromo , čc . no,po mor~ člane obves 
titi nr morebitno poškodbo.Gospodar ni dolžan eprojo t i umazano 
in drugočo neuporabne '!pr emo, 1·azon če jo član no rr.01•0 sam poprovj 
ti. Uoazano ali laže poškodovtno opromo,ki so tako cli drugače 
znojdo v skladišču gospodar lar.ko izca;od člena pa zahtova,da jo 
vrne poprovljono.čo član moni , ~o jo zaradi toga prevečkrat oško
dovan, sa lahko pritoži na UO JKLM. 
Vsakdo podpiše prejem opromc.Zo pod pisani kos jo odgovoren . Če pri
nc na ekskurziji do zamenjavo opremo in knk koi> no fH'ido v skle 
di~čo , jo člcn,ki jo podpisa l prejem dolžan,do kos poišče . 
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' Za večje akcije se opre910 .'poseje celi ekipi .Zanjo je odgovorcn 
vodje. 
Če so kak kos opremo izgubi 'eli trojno onesposobi, pricor obrov
nova UO JKLM. Čo j e ugotovljeno, do oprooo ni izgubljeno ali poš 
kodovano zorod i mal0marnoo1; člana(č lanov),se kos odpiše . V nas 
protnem primeru se poišče odgovornege (odgovorne), ki ma t e1•i alno 
oli denarno nadomcsti( nodomoatti) izgubljeni ali poškodovani kos . 
Člon, ki pri ravnanju z opremo poksže 11eres nost oli !tol oir.ornost , 
pride prod DK JKL!&; 

5 . Člani, ki si izposoj ajo opremo so d olžni , do pomegcjo gospodarju 
pri obnavljan ju opr oEe in izdolavi,nakupu nove opremo i t d.Gos 
podar po mora skr boti , da oo nabavlja novo opremo in store i zloča . 

V pri merih, ki niso prod bidoni v pravilniku l ahko gospodar,čo 
ceni , de j o to v interesu klubo ukrepa na lastno odgovornost in 
po l ostni presoji . Če so členi (član) l!lllenjo,sa so oškodoveni, se 
l oh.ko pritoži j o no UO JKLM. 

6. Na r everz se izposojo osebno opremo v lasti klube . 
Na rcverz si l ahko i zp.osojojo čla ni i n pripr a vniki JKLM.Za 
opremo odgovorjojo .Ob. inventuri so dolžni pokazati oproco 
gospodarju . če ta ugotovi oo~omarno r ovnonjo z njo, j o l a hko 
odvzame, kor potrdi UO JKLM. 

Ce jo član ncoktiven( 3 mosočne odsotnost no cks kur zijoh,izstop 
iz kluba, odhod v JLA),sc ~u oproca odvzame .Klub lahko to opremo 
tudi k omi oijsko i z t erja . 
Opremo na i•ovorz ne dobi člon , ki j e že prej pokozcl skr ajno 1r.olo
moron odnos do skupne opreme . O posameznem pric:e1·u odloča UO JKLM. 

7 , I z skladi3čo se posoja skupna opr ema zo okci j e in osebno opremo . 

8 . Vsi čloni JKLM so so dolžni r avna ti po t em pravilnik;.i in so 
strinja jo z vsemi členi l e-toga . 

Pred l og sprejet na seji UO J ,;.1,,M dno 11. 5 . 1971 

Mod prvoioojskioi prazniki jo bil pri Hudi luknji uspo3cn jamarski 
tobor, ki ga jo p1•ir cdil JK Slovenj Gradec.Udeleži li so se ga členi 
JK Rakek in JK Sožruio . 
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Odsle j bol:!o v vsaki številku Glasu podzemlja objovljcli lestvico 
deset nojglobjih jao v Sloveni ji in Istri.Toko želi~o nošo js
ocrsko j avnost oproti obvoščoti o pomembnejših spi·eciomboh ne 
lestvici,obone~ po deti novn~e zcgona členom pri p1 odir onju pod 
zecljo . 
l.Pološko j m::o Tolcin 5140 Jl<LM, JS PDZ 1')71 
2.Žankono j al:!a ~špor 3Elm JKLM 1969 
3 . Hobečkov brezen Črni vrh 33rm Čoč, GGCD 1954 
4 . Jozben ••onolski vrh 3341:! J!<:LM 19€8 
5.Gotovž Kl a no 320w Jl<LM 1969 
6.Ljubljanskt1 j ornaKogol 310m JKLM 1970 
7. Kač j e. jm!lO Divačo 3041:: . ~rinič 1894 
8.~riglavsko brezno Triglav 280c: JKLM,CSG 19f.4 
9.Brezno na Vodi cah Lokovec 268, 5m Jl<LM 1971 

10.Divjo joi:e Podgrad 266m AXXXO 1933 

S1edi Brezno na Loupah,ki ga jo letos preiskal Jl<L. 

Oglos:Do prihodnje številko GP bi r adi sestavili lestvi co nej 
ogabnejših j an v Sloveni ji in Istri , za to proAi~o spoštova no čl~n
stvo,da nco čioprej pošlje Avojo predloge no Uredništvo Glasu 
podzoolje ,Ljubljcne ,p.p.€1001/179 . 

G.Finocchi.aro-iz Trsta noc j ,JOSlal zajeten kup li torotui·e o no
vih odkritjin na iu::lij~nski strani Kanina .V prihodnji številki 
booo objavil i ob~iren 1zvleček. 

Novo ustanovljeno La~k~ sokciju je r aziskc l o že 4 novo jcoe in 
obiskal o več pocecbnih jcc na Lanske~ vrhu, oed nji~i tudi Ncjdeno 
j uoo . Trenutno rnzpolagojo s 40m lestvic in ustrezno dolžino vrvi. 
sekcijo šteje že 15 članov. 

Glos podzemljc , €1001. Ljubljona, p.p.179 
Glavni urednik Andjelic J uri j,Zvezda l , Šentvid, 61000 Ljubljana 
Izhoja ,kador Jo dovolj materi a l a . 
Cena eno štev1lke 3ND,ze klube po on izvod zastonj. 
Zaželeni so vsi člank1 no toco jcoerstva . 
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