
Vhod v Brezno ostrega kamina. Speleološke raziskave na planoti Radoha v letu 2005.  Avtor fotografije: Borivoj Ladišić 
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2005 
Za leto 2005 so na razpis prispeli 4 dosežki: 
ŀ Raziskave na planoti Radoha, Jamarski klub Novo mesto 
ŀ Brezno pri lepih žlebičih (L-60), Društvo za raziskovanje jam Ljubljana 
ŀ Bela griža 1, Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina 
ŀ Renejevo brezno, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana 
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2005 je: 
ŀ Renejevo brezno, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana 

Prijavljeni jamarski dosežki 
v obdobju 2005–2014 
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Planota Radoha je podaljšek Gorjancev 
jugozahodno od prevala Vahta, kjer se pobočje v 
zakraselih stopnjah postopno znižuje proti Uršnim 
selom in Novem mestu. Še najbolj je Radoha znana po 
izkoriščanju gozdov in predvojni ozkotirni gozdni 
železnici, ki je z dolžino 47 km preprezala Radoho in 
njene gozdove.  

Januarja 2005 smo začeli v Jamarskem klubu Novo 
mesto sistematično raziskovati območje Grajske hoste, 
kasneje pa smo se premikali naprej proti hrbtu Radohe.  

Na območju Grajske hoste smo raziskali dve manjši 
jami, odprli smo tudi nekaj dihalnikov. Le v enem smo 
prišli tako daleč ali globoko, da je po dimenzijah 
zadoščal za registracijo. Jame smo poimenovali 
Jama 1, 2 in 3 v Grajski hosti.  

Sledile so raziskave številnih jam in brezen v 
osrednjem delu Radohe. Tu smo raziskali 14 objektov, 
odprli smo ter raziskali in registrirali tudi štiri dihalnike, 
ki jim tukaj domačini rečejo polšne. To so majhne 
luknje v tleh, ki se pogosto razširijo v večje 
podzemeljske prostore.  

Domačini so tudi nekatera brezna z manjšimi vhodi 
zaprli tako, da so prvotne vhode v brezna, dovolj široka 
za vstop jamarja v notranjost, zožili na slabih deset 
centimetrov širine ter jih prilagodili nastavljanju pasti za 
lovljenje polhov. Ugotovili smo, da so bile tri polšne 
umetno zaprte in sicer Jama zavitih stalaktitov, Robijev 
vodnjak in Vidicov vodnjak, Polšna na Nadbučarju pa je 
imela naraven majhen vhod.  

Raziskali smo tudi kras nad vasjo Pribišje ter tako 
prišli onstran Peščenika na slabo raziskano območje 
proti semiški rebri. Tu smo na manjšem območju odkrili 
štiri objekte, ki smo jih poimenovali: Kukarca, 
Robidovka, Brezno štanga, ki je razširjeni dihalnik ter 
Gobanovo brezno.  

V drugi polovici novembra in v decembru leta 2005 
smo raziskali več objektov, s katerimi smo uspešno 
zaključili letošnje raziskovalne uspehe na Radohi. Prišli 
smo do nekaterih pomembnih odkritij, ki izstopajo iz 
povprečja ostalih jam na Radohi. To je vsekakor 
brezno Krojačevka, ki je bila ragistrirana že pred leti, do 
sedaj pa še neizmerjena. Z doseženo globino 70 m je 
to najgloblji objekt na Radohi.  

Vhodna vertikala je mogočno brezno, globoko 
45 m. Spustimo se na dno manjše dvorane, ki je zasuta 
z odpadki. Med smetmi je tudi nekaj min iz druge 
svetovne vojne. Iz dvorane se nadaljuje meander, kjer 
se menjavajo manjše dvoranice in ozke pasaže. Na 
koncu meandra doseže brezno globino 70 m.  

Večjo globino smo dosegli tudi v Izgubljenem 
breznu – tu je globina 50 m.  

Največje presenečenje pa nas je čakalo v 
odkopanem Požiralniku pod Peščenikom, kjer smo 
naleteli na podzemni vodni tok, kar je izjemni primer na 
celotnem območju. Raziskali smo še nekaj manjših 
objektov: Brezno pri križišču, Brezno jelenovega roga, 
Izgubljeno brezno.  

V letu 2005 smo vsega skupaj na Radohi raziskali 
in registrirali 29 novih objektov. Po številu izstopajo 
brezna – teh je bilo 22, od tega 18 enostavnih brezen 
ter 4 stopnjasta brezna. Odkrili smo le eno vodoravno 
jamo, pač pa je bilo več poševnih jam, teh smo 
raziskali 6.  

Brezna se po globini ne razlikujejo od že prej 
raziskanih. Skupno število raziskanih jam na območju 
Radohe se je tako povzpelo na 79.  

Borivoj Ladišić 

Raziskave na planoti Radoha  
Jamarski klub Novo mesto 
Raziskave na planoti so del dlje trajajočih raziskav, v letu 2005 so jamarji raziskali 29 jam v skupni dolžini 760 m in 
globini 587 m.  

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Ladišić B., 2007. Raziskave na Radohi. Dolenjski kras 2007/5, str. 36–41. 
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10 let Nagrade Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek  
Katastrska številka Ime jame Tip jame Dolžina (2005) Globina (2005) Nadmorska višina vhoda 

8557 Jama 1 v Grajski hosti 5.6 – stopnjasto brezno 14 m  11 m 295 m 
8558 Jama 2 v Grajski hosti 5.3 – poševna jama 18 m 78 m 295 m 
8559 Jama 3 v Grajski hosti 5.3 – brezno z jamo 15 m 7 m 295 m 
8563 Polšna na Nadbučarju 5.5 – brezno 12 m 12 m 408 m 
8555 Jama zavitih stalaktitov 5.3 – poševna jama 16 m 7 m 290 m 
8554 Brezno spečega zmaja 5.5 – brezno 18 m 1 m 285 m 
8561 Brezno ostrega kamina 5.5 – brezno 42 m 22 m 410 m 
8560 Brezno dveh zanimivih kapnikov 5.6 – stopnjasto brezno 49 m 22 m 415 m 
8562 Robijev vodnjak 5.5 – brezno 24 m 17 m 380 m 
8571 Brezno nevarne skale 5.5 – brezno 12 m 11 m 385 m 
8570 Vidicov vodnjak 5.5 – brezno 20 m 17 m 415 m 
8568 Jama polžjih hišic 5.3 – poševna jama 33 m 10 m 360 m 
8573 Smrdljivka 5.5 – brezno 20 m 12 m 295 m 
8569 Brezno izgubljenega svinčnika 5.5 – brezno 25 m 16 m 270 m 
8572 Brezno nad Bolnico 5.5 – brezno 21 m 8 m 452 m 
8667 Brezno v klopovi gošči 5.5 – brezno 25 m 22 m 458 m 
8668 Brezno na Velikem placu 5.5 – brezno 35 m 31 m 440 m 
8666 Brezno žabje družine 5.5 – brezno 12 m 12 m 455 m 
8665 Brezno pozabljenega karabina 5.5 – brezno 16 m 16 m 580 m 
8664 Brezno pod bukvijo 5.5 – brezno 14 m 14 m 668 m 
8669 Jama Cesar 5.2 – vodoravna jama 16 m 16 m 580 m 
8678 Kukarca 5.5 – brezno 31 m 21 m 625 m 
8677 Gobanovo brezno 5.5 – brezno 15 m 15 m 473 m 
8676 Brezno štanga 5.5 – brezno 27m 14 m 472 m 
8675 Robidovka 5.3 – poševna jama 19 m 9 m 430 m 
8746 Brezno pri križišču 5.5 – brezno 12 m 12 m 588 m 
8747 Brezno jelenovega roga 5.3 – brezno z jamo 15 m 8 m 569 m 
8749 Izgubljeno brezno 5.6 – stopnjasto brezno 50 m 50 m 578 m 
8748 Požiralnik pod Peščenikom 2.4 – brezno občasni ponor 25 m 14 m 590 m 
5597 Krojačevka 5.6 – brezno z jamo 109 m 70 m 521 m 

Sodelujoča društva v letu 2005: Jamarski klub Novo mesto 
 Udeleženci akcij v letu 2005: Srečko Vidic, Robert Ribič, Mihael Rukše, Adam Malič  
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Bilo je sončno poletno dopoldne, ko smo štirje 
jamarji pregledovali manjše pode na južnem pobočju 
Ruše in Babanjskih Skednjev, nekaj deset minut 
oddaljene od baze jamarskega tabora. Kljub bližini ni 
bilo na omenjen območju registrirane skoraj nobene 
jame, kar lahko na taki lokaciji pomeni dvoje: na to 
območje še ni stopila jamarska noga, ali pa to območje 
ni prav bogato z jamami. Zato je bil cilj tega dneva 
odkriti čim bolj perspektivno brezna, ki bi ga raziskali 
popoldne. V GPS sprejemnik smo imeli že vnešenih 
nekaj koordinat, ko je klic Martine Bergant - Bine v 
daljavi oznanil, da je našla nekaj zanimivega. 

Ne prav impozanten vhod v brezno se je odpiral na 
strmem, močno žlebičastem pobočju. Pod njim je zijala 
vsaj 10-metrska navpična stena. Ni bilo lahko priti tja, a 
prav zaradi tega je brezno ostalo skrito očem 
poprejšnjih raziskovalcev, ki so tako kot mi verjetno 
sprva sledili močnejšim razpokam ter korozijskim 
razširitvam ob njih. Zaradi lege smo brezno L-60 še isti 
dan poimenovali z bolj domačim imenom: Brezno pri 
lepih žlebičih. 

Še isti dan, to je 1. avgusta 2005, sta se v brezo 
prva spustila Jernej Petrovčič in Matej Dular. Vrvi je bilo 
dovolj, da sta v globini 57 m pristala na gruščnatem 
dnu, ki se je spuščal proti zasutemu meandru. Okno z 
nadaljevanjem v manjšo dvoranico se je odpiralo 10 m 
višje in tam sta začutila tudi manjši prepih od vhoda v 
globlje dele brezna. Iz dvoranice sta skozi ožino pod 
seboj zaznala 30 m globoko brezno. Tega dne smo 
torej brezno raziskali do globine 60 metrov. 

Da bomo naslednji dan v eni raziskovalni akciji 
porabili vso razpoložljivo vrv v dolžini 100 m, si nismo 
obetali. V globini 80 metrov nas je začel oblivati močan 
tok zraka, ki se je spuščal po neznanem kaminu globlje 
v jamo. Ker je imel zrak temperaturo blizu ledišča, smo 
pravilno domnevali, da se spušča z višje ležečega 
snežnega brezna. Smer prepiha bi lahko kazala, da je 
jama povezana z Malo Boko, zato se je raziskovalna 
vnema še povečala. Dno 30-metrskega brezna s 
prepihom je sprva oblikovano v živi apnenčasti skali z 
lepimi megalodontidnimi školjkami, kasneje pa preide v 
z gruščem zasut meander. Pod gruščem se meander 

nadaljuje. Po nekaj metrih prestopanja po grušču se 
meander odpre in prevesi v poševno brezno. Zaradi 
naklona, gladkosti in izpranosti od vode smo ga 
poimenovali Tobogan, nižje ležečo skalno lusko pa 
zaradi troglavega vrha Triglav. Prek dvorane z ostrimi 
luskami smo se sprehodili do roba novega brezna. Ta 
dan smo brezno s 17 vizurami tudi izmerili do globine 
124 metrov. 

Naslednji dan v jamarskem taboru zaznamuje 
močan severni veter, ki nam skorajda odpihne streho 
nad glavo. Sprva je bilo lepo gledati vetru kljubujoče 
šotore, ko pa se je okrepil in jih skupaj s ponjavo 
»jedilnice« začel lepiti od tal ... Ne spomnim se, koliko 
časa smo se borili z njim, vem le, da smo se povsem 
mokri prekleto dolgo obešali na cerado ter jo pritiskali 
čim bližje k tlom. Morda smo kljubovali kakšno uro, ne 
vem – takrat je verjetno vsakemu posebej čas tekel po 
svoje, vsem pa počasi. Tudi to je Kanin! – Okrevanje je 
bilo dolgotrajno in šele naslednji dan smo se lahko 
znova spustili v brezno.  

Takoj, ko je bilo mogoče, se je Jerko lotil 
preopremljanja Tobogana z električnim vrtalnikom, 
Bojana Fajdiga, Matija Perne in Mitja Prelovšek - Čot 
pa prevzamemo fotografiranje in merjenje jame. Tega 
dne smo pod seboj prvič zaslišali aktivni vodni tok, ki 
izginja v vijugastem meandru. Pritočni del, v katerem je 
zaradi ozkosti potrebno prvič sneti plezalno opremo, 
raziščemo le v dolžini 11 m, kjer se nadaljuje z 
nekajmetrskim breznom. Na načrtu lahko narišemo le 
vprašaj, saj je odtočni del bolj zanimiv. Po njem skupaj 
z vodo odteka tudi mrzel zrak. Do vode kljub vsemu ne 
moremo, saj nam zmanjka opreme za izdelavo 
pritrdišč. Kljub vsemu iz brezna odžemarimo z lepo 
opremljenih, raziskanih in izmerjenih 158 m globine. 

Preko 10-metrske stopnje se Jerko in Čot naslednji 
dan spustiva v odtočni meander, ki sprva zavija okoli 
20 m, konča pa se nad robom okoli 30 m globokega 
brezna s slapom. V tem delu postane brezno vse lepše, 
bolj izprano od vode, bolj aktivno, a hkrati terja 
opremljanje vertikal zaradi izogibanja vodnim curkom 
več napora. Na dnu brezna s slapom izgine voda v 
gruščnato dno, soliden, a že nekoliko oslabljen, prepih 

Katastrska številka 8834 
Dolžina (2005/2015) 400 m / 400 m 
Globina (2005/2015) 248 m / 248 m 
Nadmorska višina vhoda 1821 m 

Brezno pri lepih žlebičih (L-60) 
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana  
Jamarji so odkrili 248 m globoko alpsko brezno na Kaninu.  
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Sodelujoča društva v letu 2005: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana 
 Udeleženci akcij v letu 2005: Martina Bergant - Bina, Jernej Petrovčič - Jerko, Matej Dular, Mitja Prelovšek - Čot, Boštjan 
Babič, Bojana Fajdiga, Matija Perne 
 

pa v 30 cm ozek meander. Kratek fosilen in nekoliko 
blaten meander se v obliki okna prevesi v brezno, 
katerega dno se nahaja 10 m nižje. Po fiksiranju 
zadnjih 20 m vrvi se prek podornega kamenja 
sprehodiva na rob po oceni 40–50 m globokega 
brezna. – Prepih ostaja, žal pa se zaradi pomanjkanja 
opreme po 6 urah vrneva iz jame. 

Le kdo si je na začetku obetal, da se bomo morali 
ob koncu jamarskega tabora iz Brezna pri lepih žlebičih 
posloviti zaradi pomanjkanja opreme! Brezno smo ob 
koncu tabora zapustili na globini 210 m, pred nami pa 
se je odpirala vsaj 40-metrska vertikala. 

Radovednost, kaj se skriva pod 40-metrskim 
breznom, ni trajala dolgo. Že teden dni po koncu tabora 
se na Kanin na dvodnevno jamarsko ekskurzijo 
odpraviva z novo 100-metrsko devetko. Pristaneva na 
dnu brezna, ki ga tvori en sam velik aktivni podor. 
Zadeva izgleda precej brezupno, saj se skale z vrha 
podora rušijo že ob manjšem dotiku. Kmalu nama je 

jasno, da je nastal ob zelo močnem prelomu z vpadom 
ploskve pod kotom 53° proti vzhodu (azimut 90°).  

Če prelom prenesemo na površje, je več kot očitno, 
da ločuje Mali Babanjski Skedenj od Ruše. V podor 
izginja del prepiha, drugi del pa se domnevno izgubi v 
višji meander v dvorani s slapom. Razmere izgledajo 
na videz brezupne, a višji prehodi, ki smo si jih do sedaj 
le označevali na načrtu, ostajajo upanje na prihodnje 
nadaljevanje. Končne meritve pokažejo globino 248 m 
ter blizu 400 m rovov. 

Kaj lepšega se ti kot visokogorskemu jamarju še 
lahko zgodi, kot da najdeš in raziskuješ perspektivno 
jamo s prepihom na pol poti med vodnim kolektorjem 
Renetovega brezna in izvirom Boke. Tudi Mala Boka ni 
nedosegljiva – Milenijske galerije v njej in L-60 bi lahko 
povezali z 900 m dolgim in 650 m globokim rovom pod 
Rušo. – Seveda pa se bo za to potrebno še pošteno 
potruditi! 

Mitja Prelovšek  

Luska Triglav, Brezno pri lepih žlebičih 2005. Avtor fotografije: Mitja Prelovšek 
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Jame Trnovskega gozda so raziskovali že v 
19. stoletju, predvsem zaradi iskanja ledu. V času prve 
svetovne vojne je zahodni del raziskoval Pavel Kunaver 
pod okriljem vojske. Iskali so vodo in jame, primerne za 
bivanje. Po prvi vojni so okrog 25 jam raziskali 
italijanski jamarji, pri tem so jim pomagali številni 
domačini. Po drugi vojni so tu raziskovali jamarji z 
Inštituta za raziskovanje krasa iz: Logatca, Ljubljane, 
Tolmina in Idrije. Prav sistematično pa se raziskovanja 
obsežnega področja ni lotil nihče.  

Vhod v brezno je na jugozahodnem pobočju precej 
globoke vrtače oziroma dola. Pobočje je strmo in 
poraslo z redkim listnatim drevjem. Vhod je 1 m široka 
in 5 m visoka razpoka v pobočju, ki se poševno 30° 
spusti proti jugu za 9 m. Nato je v breznu zagozdena 
skala. Prepih se tu lepo čuti. Pod zagozdeno skalo se 
odpre 70-metrsko brezno.  

Z dna vhodnega brezna vodi ozek prehod v 
sosednjo dvorano. Med skalami se stlačimo v meander. 
V tem ozkem in visokem rovu se nato prek večjih 
stopenj in ožin spustimo do brezna Prva gajba. Brezno 
Prva gajba se nekje na polovici zoži in nekaj metrov 
nižje ponovno razširi. Voda na dnu teče v preozek rov. 
Dvignemo se po rovu navzgor, kjer je na koncu 
meandra razširjeni del. Skozi ta del se spustimo v 21 m 
globoko brezno. Po meandru nadaljujemo prek dveh 
stopenj (4 m in 34 m) do 160 m globokega brezna Trst 
je naš. Na njegovem dnu se odpre velika dvorana 
ovalnega tlorisa s premerom 65 x 50 m. Njen najgloblji 
del je na globini 347 m. V dvorano pada s stene in 
stropa nekaj manjših slapov. Dno pokrivajo veliki 
skalnati bloki. Iz dvorane se jama nadaljuje z breznom, 
zatem sledi rov z vodo in nato dve zaporedni brezni, 
kjer smo na globini 400 m naleteli na podor. Skozi 
podor smo se prebili do dveh novih brezen. Ponovno 
smo prišli do vode, ki pada v slapu v novo brezno. Za 
tem se jama razdeli na vodni in suhi del. Ob vodi se 
spustiš v novo brezno (15 m). Sledi zelo ozek meander 
in za njim je novo brezno. Zaradi ozkega meandra in 
vode smo se odločili, da bomo najprej raziskali suhi del. 
V suhem delu po krajšem vodoravnem in blatnem delu 
sledijo štiri brezna (32 m, 10 m, 90 m), kjer smo v 

naslednjih treh akcijah dosegli globino 589 m. Tu je 
stena, zgrajena iz breče. Dno zadnjega brezna je 
podor. Skozi luknjo v podoru smo se prebili do novega 
brezna, kjer smo dosegli globino 615 m. Voda izgine tu 
v ozko razpoko. Nekaj metrov nad dnom bi se sicer 
dalo z nekaj dela izsiliti nekaj metrov nadaljevanja.  

V vodnem kraku se 30 m dolg in mestoma zelo 
ozek meander prevesi v 230 m globoko vertikalo 
Pradano cau lečastega prereza. Na dnu se med bloki 
odpira več nadaljevanj. V jugozahodnem delu se po 
nizu treh brezen (8 m, 42 m, 35 m) znajdemo pred ozko 
blatno razpoko, kjer je nadaljevanje nemogoče. V 
severnem delu brezna voda pada v brezno. V isto 
brezno lahko pridemo skozi ozek prehod pod vzhodno 
steno. Sledi 40 m vertikale. Iz dna tega brezna se med 
bloki stlačimo v rov, kjer ponovno teče voda. Ta voda 
nato pade v še neraziskano brezno.  

Jama je nastala v zgornjejurskih debeloplastovitih 
apnencih. Debelina plasti je ponekod 1 m in več. 
Zgornji del jame je nastal v prelomu smer 100/80. Vpad 
plasti je v smeri 198 in pod naklonom 30°. Kamnina 
med 300 m in 450 m globine vsebuje več lapornatih 
plasti, zato so tam nastale večje podorne dvorane. Pod 
500 m kamnina ni več plastovit apnenec, ampak 
apnenčasta breča. Treba je poudariti, da je dokaj 
kompaktna in ne krušljiva. Tudi v Paradni cau je 
ponekod breča. V kamnini so tudi tanke plasti laporja. 
Poskus s kisom je pokazal, da so nekatere plasti 
dolomitizirane. – Ampak le nekatere. Druge na kis ne 
reagirajo. 

Nekateri kamini in širše stopnje v meandru so 
nastali na mestih, kjer se sekajo glavni in manjši 
prelomi. Skozi ves gornji del jame se ponavlja isti 
vzorec: pod stopnjo voda uide v, za človeka preozek, 
rov, prehoden rov pa se nadaljuje v smeri vode, vendar 
se dviguje. Temu vzponu sledi stopnja, ki se nato 
spusti nižje, kot je bilo dno zadnje stopnje. Taka oblika 
rova je nastala zato, ker se stopnja oziroma slap 
neprestano umika nazaj, istočasno pa se poglablja tudi 
dno. 

Katastrska številka 7937 
Dolžina (2005/2015) 1652 m / 2054 m 
Globina (2005/2015) 795 m / 884 m 
Nadmorska višina vhoda 1214 m 

Bela griža 1 
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina  
V jami na Trnovskem gozdu so raziskali več nadaljevanj, tudi na globini 546 m. Dosegli so globino 795 m in tako jamo 
poglobili za 249 m.  
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Že na globini 70 m se v jami pojavi studenček. V 
zgornjem delu jame voda poleti ne teče. Se pa 
studenček vse leto obdrži pod globino 120 m. Led se 
pozimi tvori do globine 120 m. Pod dvorano Trst je naš 
se pojavi nov vodni tok. Pretok vode je po oceni okrog 
20–30 l. Predvidevamo, da voda teče v izvire Hublja, 
mogoče pa je, da odteka tudi v kakšen drug izvir. Voda 
izgine na dnu Speleoholikov v podor in se nato 
ponovno pojavi nad Križiščem. Ta voda nato pada v 
Krvavo grižo in zatem v Paradano cau. Na dnu te 
vertikale se voda raztoči v več smeri. Večji del jo pade 
v del, imenovan Jota. Od tu voda teče v Klopko ZZ. Na 
dnu tega brezna izgine v neprehodno ožino. Na vodo v 
sifonu naletimo na dnu Blatnika na globini 884 m, ki je 
330 m nad morjem., kar je 80 m višje od sifonov v 
Hubeljskih jamah. Divje jezero pa ima nadmorsko 
višino 332 m. V suhem kraku se nekje na globini 500 m 
pojavi druga voda. Vendar jo je precej manj. 

V jami smo večkrat videli netopirje. Opazili smo jih v 
vhodnem breznu na globini 100 m in na vrhu brezna 
Trst je naš na globini 200 m. Bili so večje živali, zato 
skoraj gotovo niso bili podkovnjaki. V zgornjih suhih 
delih meandra je videti tudi netopirjeve iztrebke. Na 
globini 80 m in v breznu Trst je naš smo videli pajka. 
Na globini 450 m smo našli dva manjša hrošča z 
dolgimi, tankimi nogami. Z nogami skupaj sta merila 
1 cm. Trup sta imela dolg 2–3 mm. V dvorani smo 
slikali hrošča neke druge vrste. V zgornjem meandru 
smo našli lobanjo podlasice ali kune. 

Potek raziskav 
22. 2. 2002 sem pregledoval teren nad Otlico. Na 

področju Bela griža sem našel tri brezna. Zadnji vhod, 
ki sem ga našel ta dan, je obetal največ. Kamen je 
padel precej globoko. V brezno je vlekel tak prepih, da 
sem najprej mislil, kako je začela pihati burja. Šele ko 
sem splezal iz vhodnega dela brezna, sem videl, da 
vetra sploh ni. Prepih, ki je najboljši pokazatelj, da gre 
za veliko jamo, nam ni dal spati.  

Že 27. 2. 2002 smo se prvič spustili v brezno. Za 
70 metrsko vhodno vertikalo se začenja ozek in visok 
rov, ki mu jamarji rečemo meander. Višina rova je 20–
30 m, širina pa od 20 cm do 3 m. Na dnu rova teče 
voda. Meander se je na globini 80 m zožil do 
neprehodnosti.  

V naslednji akciji, 8. 3. 2002, smo našli prehod v 
nižje dele. Na globini 90 m se je rov ponovno zožil. V 
treh akcijah smo meander v sredini širili.  

12. 5. 2002 sva z Markom Peljhanom nameravala 
nadaljevati s širjenjem. Premislila sva si in se spustila 
na dno meandra do vode. Nekaj metrov dalje se je 
slišal slap. Skozi zelo ozek prehod sva se tlačila proti 
slapu. Takrat pa sva v rovu zagledala okno. Za oknom 
je bilo brezno. S kladivom sva okno razširila in se 
spustila v 7 m globoko brezno, ki se je nadaljevalo z 
meandrom.  

Na naslednji akciji, 15. 5. 2002, sva se po 30-
metrskem breznu spustila do globine 127 m. Imenovala 
sva ga Prva gajba. Ime prihaja od običaja, da za vsakih 
novih 100 m globine predsednik »časti« zaboj piva. Na 
žalost se je na dnu rov ponovno zožil na vsega 20–
30 cm. Kamen pa je padel precej globoko. Za ožino se 
je ponovno slišal slap. Bila sva trdno odločena, da 
bomo tudi to ožino prebili. V naslednjih 9 bolj ali manj 
uspešnih akcijah smo poskušali izsiliti prehod na dnu 
ob vodi. Prebili smo se okrog 10 m dalje, a meander je 
bil še vedno presneto ozek. Ožino smo zato 
poimenovali Anoreksija. Nato pa so se začele težave z 
vrtalnikom, naslednjič so zatajili akumulatorji, nato je 
zapadlo 1 m snega. V eni od zimskih akcij smo do jame 
potrebovali 4 ure in nazadnje v jamo sploh nismo šli, 
ker smo bili preveč utrujeni. Takrat je Robert Rehar 
nameraval v jamo oblečen v neopren. Ob povratku ga 
ni slekel. Kljub -10°C bi mu kmalu odpovedalo srce 
zaradi pregretosti. Volja je z vsako neuspelo akcijo 
kopnela.  

Spomladi 2003 sva bila z Robertom v Katastru jam 
v Ljubljani. Tam sva srečala Stojana Sancina iz 
JO SPD Trst. Povabila sva ga k sodelovanju v Beli 
griži 1. Takoj je bil za. Kar nekaj mesecev je preteklo, 
preden smo se časovno uskladili in izvedli skupno 
akcijo. Stojan Sancin in Claudijo Bratos sta bila po prvi 
akciji, ki je bila 21. 9. 2003, navdušena. Prepih in 
meander je tudi njiju prepričal, da se jama mora 
nadaljevati. Nato pa je prišla zima z obilico snega in 
delo smo prekinili.  

Maja 2004 smo nadaljevali s širjenjem. Na tretji 
akciji, 13. 6. 2004, je Claudijo po glasnem pogovoru z 
ožino (kričanju WOW WOW WOW) napovedal, da 
pridemo naslednjič skozi. Temu sem oporekal in padla 
je stava – pica in pijača za vse udeležence akcije. Ker 
pa sem še vse stave v življenju izgubil, sem upal, da 
bom tudi to.  

V naslednji akciji, 8. 8. 2004, smo se res prebili 
skozi ožino do širšega brezna. Pod njim se je meander 
nadaljeval do novega brezna. Prvikrat sem bil vesel, da 
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Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Remškar B., 2008. Bela griža 1. Jamar 2008/1, str. 18–22. 
ŀ Remškar B., Rehar R., 2009. Raziskave na področju Bele griže v letu 2008. Jamar 2009/1, str. 14–15. 

Sodelujoča društva v letu 2005: Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina, Jamarski odsek Slovenskega planinskega 
društva Trst, Jamarsko društvo Dimnice Koper, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Jamar-
sko društvo Sežana 
 Udeleženci akcij v letu 2005: JDDR Ajdovščina: Marko Peljhan, Robert Rehar, Bogomir Remškar, Mitja Benčina, Dušan 
Koren, Ivan Čuk, Bogdan Pregelj, Sandi Mislej, Igor Benko; JOSPD Trst: Stojan Sancin, 
Claudio Bratos; JD Dimnice Koper: Rok Stopar; DZRJL: Dušan Tominc, Jurij Andjelić - Yeti; 
JD Sežana: Andrej Peca 

sem stavo izgubil. V naslednjih 5 akcijah smo raziskali 
brezno do globine 400 m, kjer nas je zaustavil podor.  

V akciji 19. 11. 2004 smo se prebili skozi podor in 
se po dveh breznih ustavili na globini 440 m nad novim 
breznom, v katerega je padal slap. Ta del jame smo 
poimenovali Dvorana Mašinista. V zahvalo Dušanu 
Tomincu, ki nam je pomagal pri transportu 
akumulatorjev.  

3. 12. 2004 smo raziskave nadaljevali in prišli še 
okrog 50 m globlje. Na globini 450 m se brezno 
razcepi. Robert in Marko sta sledila vodi. Ta pa je 
izginila v ožino. Skoznjo se je uspel stlačiti le Marko. 
Znašel se je nad breznom, ki ga nista raziskala. 

12. 12. 2004 smo raziskave raje nadaljevali po 
suhem delu in prišli do globine 494 m, kjer smo se 
ustavili nad breznom.  

29. 12. 2004 smo izmerili jamo do globine 546 m, 
vendar dna brezna nismo dosegli.  

15. 4. 2005 smo dosegli globino 589 m. 
Napredovanje je ovirala nezahtevna ožina. To smo v 
naslednji akciji razširili. Za ožino je bilo manjše brezno, 

na njegovem dnu pa nova ožina, zato smo raziskave 
preusmerili v vodni del. Tu smo v juliju in avgustu za 
ozkim meandrom raziskali 230 m globoko brezno 
Paradana cau. Na dnu se brezno razdeli.  

V septembru 2005 smo raziskali del, kjer ni bilo 
vode. Po nizu dveh stopenj smo dosegli globino 795 m. 
Tu se jama konča z ožino.  

5. 11. 2005 smo pregledali drugo možnost na dnu 
Paradne cau. V luknjo, kamor pada voda, pa se nama 
ni dalo spustiti. Rehar se je nato pod steno prekopal 
skozi podor do prehoda v brezno. Tisto v katerega 
pada voda. Nato sva se spustila na dno 40 m 
globokega brezna, ter nato prišla v rov z vodo, ki kmalu 
nato pada v novo brezno. Tu, na globini 740 m, sva se 
obrnila.  

Raziskave v breznu še potekajo. Nadejamo se 
novih globinskih metrov in dolžinskih kilometrov. 
Globinski potencial jame je okrog 900 m. V dolžino pa 
ni omejitev. Seveda so nas leta jamarstva naučila, da 
se jama lahko za prvim ovinkom tudi konča.  

Bogomir Remškar 
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Jama je bila odkrita na poletnem taboru DZRJL 
avgusta 1998. V prvem letu so člani društva v nekaj 
akcijah premagali 234 m vertikalo Adrenalin. Na 
poletnem taboru leta 1999 se je prebilo ožino nad 
breznom Cukrček na globini 300 m, nato pa se je v 
dobrem letu do oktobra 2000 brez večjih težav padlo do 
globine 1016 m. Jama se je obrnila v smer severo-
zahod. Jeseni istega leta je bil na globini cca 740 m 
postavljen bivak, ki je omogočil daljše raziskovalne 
akcije, raziskanih pa je bilo slabih 200 m 
horizontalnega dela jame z aktivnim vodnim tokom na 
dnu in fosilnimi galerijami nekaj više. Dlje ni šlo, saj je 
nadaljevanje zapirala ožina z zagozdeno lusko, globina 
pa je bila ves čas tam nekje okoli 1070 m. Septembra 
2003 se je Martini Bergant uspelo preriniti mimo luske 
in ožina je dobila ime Binina pasaža. Eno leto je ostala 
edina, ki ji je to uspelo, dokler Jurij Andjelić in Rok 
Stopar jeseni 2004 po 5 urnem delu nista izvlekla luske 
in za silo razširita slavne ožine. Po dveh breznih je na 
globini 1114 m zopet čakala neprehodna ožina.  

Po dveh letih poletnih taborov na Bavšici je bil 
poletni tabor DZRJL zopet na Kaninu. Tudi vreme je 
bilo lepo in intenzivne raziskave Renejevega brezna so 
se nadaljevale. Tipične so bile tridnevne akcije z dvema 
bivakiranjema na bivaku. Prva ekipa v sestavi Martina 
Bergant, Ivo Sedmak in Dušan Tominc se je v jamo 
spustila že dan pred začetkom tabora in nekoliko 
razširila končno ožino. Po dobrih 20 metrih vijugastega 
plazenja so prišli do brezna. Akcija je bila očitno 
naporna, saj niso imeli volje, da bi se spustili v brezno. 
Ker se je izkazalo, da je to brezno zadnje pred bolj ali 
manj vodoravnim vodnim kolektorjem, je brezno 
kasneje dobilo ime Ta zadn' šaht. 

Prvi ekipi je po njihovi vrnitvi sledila druga ekipa v 
sestavi Blaž Bezek, Bojana Fajdiga in Matija Perne. S 
sabo so imeli jamski radio Nicola, ki ga je po francoskih 
načrtih izdelal Ivo Sedmak in katerega doseg naj bi 
preverili (taisti radio smo želeli preizkusiti že avgusta 
leto poprej, a se je takrat ekipa zaradi neugodnih 
vodnih razmer obrnila na globini 360 m). Radio se je 
dobro obnesel, saj je bila zveza s površjem uspešno 
vzpostavljena z globine 740 m. Žal ponovna 
vzpostavitev zveze kasneje ni bila mogoča. Po vrnitvi 

druge ekipe se je v jamo proti koncu jamarskega tabora 
spravila tretja v sestavi Blaž Bezek, Matej Dular in 
Franci Gabrovšek. Ekipa se je spustila do Ta zadn'ga 
šahta, ga opremila in raziskala. Brezno je v zgornjem 
delu zanimivo lečasto-lijakaste oblike s simpatičnim 
balkončkom, v spodnjem delu je v njem podest iz 
zataknjenih ogromnih podornih blokov, na dnu pa je 
prav tako nagrmadena večja količina manjših podornih 
blokov. Vsega skupaj ima okoli 40 m, med podornim 
skalovjem na dnu pa se da zlesti še nekaj niže. V 
brezno se je stekalo 1-2 l/s vode, ki je po povsem v dno 
vrezanem meandru odtekala v smeri 300°. Nadaljevati 
so poskušali po težavni razpoki nad vodo, vendar dlje 
od nekaj metrov niso prišli. Nadaljevanje po ožini s 
tekočo vodo se je zdelo iluzorno, pa tudi fosilni žep 
sredi brezna je bilo treba še pregledati, zato so fantje 
zapustili dno brezna. Če bi vedeli, kako blizu odkritju so 
bili ... Fosilni žep se sicer na več straneh zaključi s 
podornimi zamaški, vrh katerih bi se morebiti celo dalo 
splaziti v kako luknjo in priti do kolektorja od zgoraj, 
vendar bi bilo potrebnega več metrov zahtevnega 
plezanja. Ekipa se je torej odpravila iz jame in to še 
toliko hitreje, ko sta ji na bivaku prišla nasproti Jurij 
Andjelić in Rok Stopar z novicami o bližajočem se 
slabem vremenu. Računi so pokazali globino: 1155 m. 

23.–25. september 2005 … Če se je jama poleti 
nekako trapasto končala v špranjah prehodnih samo za 
vodo 1155 m globoko in bi bilo po Gabrovškovem 
mnenju potrebno prečiti Ta zadn' šaht še za kakšno 
morebitno varianto, smo se v dogovoru z Geološkim 
zavodom odločili da jamo še pobarvamo. Morda pa 
voda v meandru, glede na severozahodno smer rova, 
odteka proti izvirom v Reziji.  

In smo šli barvat. Akcija brez bivaka. V petek 
popoldne smo pritrogali barvo in opremo do jame. 
Spanje zunaj pred vhodom. Zvezdna noč, kot že 
velikokrat prej. Naslednji dan zgodaj dopoldne 
pritelovadijo z D-postaje še Rok, Milan in glej ga 
zlomka še 'famous Pota'. Našim ne bo prav všeč. Sicer 
pa gremo tako ali tako samo barvat.  

Spust poteka hitro. Na bivaku se nalijemo s toplo 
tekočino v obliki čajev in juh, pa urno nadaljujemo. 

Katastrska številka 7090 
Dolžina (2005/2015) 1700 m / 3586 m 
Globina (2005/2015) 1175 m / 1250 m 
Nadmorska višina vhoda 2257 m 

Renejevo brezno  
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana  
V jami na Kaninu so na globini 1160 m odkrili približno 400 m dolg vodni kolektor.  
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Malo pred Binino pasažo v aktivnem delu pustimo 
barvo. Barvali bomo ob povratku. Sedaj pa še ogled 
jame do konca. Na dnu Bureka poberemo še macolo in 
špico. Milan pravi: za vsak primer. V Ta zadnem šahtu 
zgineta Rok in Pota na dno. Z Milanom pa poskušava 
prečiti šaht. Ne najdeva nobenega nadaljevanja. 
Pridruživa se fantoma na dnu. Pota štema špranjo nad 
vodo in kaže celo da bo šlo. Prepih je že taprav. Rok se 
brez pasu nekako zbaše skozi. Naprej je zopet ozko. 
Nekaj prekladanja kamenja, udarci s kladivom in ni ga 
več. Dolgo ga ni, potem rjovenje. Zdi se mi, da ujamem 
besede nadaljevanje, kolektor. Potem se pojavi. 
Gremo. Nabasal sem na rov z ogromno vode. Za nas 
ostale je še preozko. Nekoliko še razširimo svinsko 
ozek prehod. Naslednji se zbaše Pota. Z Milanom 
poskušava še bolj razširiti prehod. Zlomiva štil od 
mace. Potem basanje. Kar malo sem že pozabil kaj so 
taprave ožine. Pa sem le skoz. Tumbam naprej po 
ozkem nožastem meandru in se splazeč čez večje 
bloke znajdem pred ogromno vodno gmoto, ki se vali 
pod bloki proti meni. Ampak to je pritok. Kje se gre 
navzdol? Po kratki obnovi tečaja orientacije se le 
znajdem v pravem rovu. Ja prav smotan dostop.  

Kaj bi govoril naprej. Z Milanom nisva šla prav daleč 
saj je povsod nekaj pršelo in teklo s stropa. Milan je 
naredil nekaj fotk, Rok in Pota pa sta tudi kmalu prišla 
nazaj rekoč, da sta se ustavila pred manjšo stopnjo, 
spodaj pa je bučala voda. Kakih 200 l/s smo jo ocenili.  

Povratek. Preklinjam Binino pasažo. Kar dolga je. 
Potem barvanje. Ura je okoli desete zvečer. Za sabo 
pustimo ogabno zeleno jezero, ki se le počasi bistri. 
Pošteno zdelan se privlečem na bivak. Tudi drugi niso 
prav spočiti. Kako prijetno brni kuhalnik. Po zaužitju 
obveznih toplih tekočin se nekoliko oddahnemo v 
ležečem stavu, vendar se moramo zaradi mraza začeti 
premikati. Še 740 m višinske. Več kot 20 ur. Zunaj je 
nedeljsko jutro. Počasi prihaja za nami, kaj smo 
pravzaprav odkrili. Sledi klasika, peš do žičnice in pica 
v Srpenici. Domov se pripeljem z zobotrebci med 
vekami... 

Omenil bi še, da je bilo po barvanju organizirano 
vzorčenje vode pri vseh okoliških glavnih izvirih: Boka, 
Glijun, Žvika ter v Reziji in pod Nevejskim sedlom. 
Vzorci nikjer niso dali pozitivnih rezultatov. Prvi vzorec 
je bil pobran šele 12 ur po barvanju in možno je, da je 
vsa obarvana voda v Boko pritekla že v nekaj urah, 
torej ponoči pred prvim vzorčenjem. To se niti ne zdi 
tako malo verjetno, saj voda v kolektorju, kolikor smo 
ga raziskali, teče zelo hitro. Od kolektorja do Boke je še 

cca 400 m višinske razlike in torej dovolj padca, da bi 
voda lahko vseh teh nekaj kilometrov tekla podobno 
hitro. Boka pa je tako in tako znana po hitrih odzivih na 
padavine. Barvanje nameravamo ponoviti ob prvi 
priložnosti pri nadaljevanju raziskav.  

14.–16. oktober 2005 … Spet smo pred 
kolektorjem. Ista ekipa. Tokrat smo prespali na bivaku, 
pa nas je Rok že ob enih ponoči vrgel iz spalk. 
Presenetil me je Milan, ki je ne da bi komu kaj omenil 
zlomljeno macolo zadnjič odnesel ven, jo doma sveže 
nasadil in prinesel spet sem dol. Res lepo. Tokrat 
raziskujemo naprej po kolektorju in vse bo potrebno 
tudi izmeriti.  

Kanjonček je lep. Sprane stene ob prelomu sever 
jug, tekoča voda ki jo je za kakšnih 50 l manj kot 
prejšnjikrat, napredujemo med podornimi bloki, ki 
ponekod zapirajo rov. Spustimo se prek stopnje kjer se 
je Rok ustavil zadnjič. Okoli 12 m globoka stopnja, kjer 
se čez podor zopet spustimo do tekoče vode. Vodni tok 
je hiter. Prosto plezamo nad vodo, ki je ponekod 
globoka tudi čez en meter. Smer rova je ves čas ista. 
Ponekod je ožji, drugje se razširi na dobre tri metre. 
Stropa ni videti, veliko je zagozdenih blokov. Dolgo pot 
poimenujemo Yeromi pot, kar predstavlja zloženko iz 
imen Yeti-Rok-Milan, pot pa seveda po četrtemu 
udeležencu Poti. Po približno 400 m se ustavimo pred 
skalnim podorom, ki zapira rov. Voda odteka pod 
podorom, neumorni Rok se zbaše v podor. Več kot pol 
ure ga ni. Sledim mu, vendar kmalu ne vidim več ris, ki 
jih puščajo njegovi škornji. Prestavljam skale in sledim 
njegovemu glasu. Po zvoku sva že blizu, vendar to ni 
isti dostop. Skupno kopljeva. Vsak z ene strani. Ne vem 
kako, da se vse skupaj ne podre na glavo. Končno je 
odprto. Smo v podorni dvorani, ki se nadaljuje v 
podoru. Rok se trudi z basanjem. Ne gre več, treba bo 
tudi kaj odstreliti. Zadaj se sliši voda. Zabili smo kar 
nekaj ur v podoru, ki ga poimenujemo Minotavrov 
skalnjak. Res je en pravi labirint. V dvoranici pustimo 
vrvi in ostalo opremo ter začnemo meriti izpod podora 
nazaj. Gre veliko časa, čeprav merimo v dveh parih. Po 
23 urah smo nazaj na bivaku, kjer se druga ekipa 
(Dular, Sedmak, Tominc) ravno pripravlja na svojo 
akcijo. Sledi vse ostalo, le spanja je samo tri ure. Zunaj 
smo po 48 urah in doseženi globini 1175 m ... 

Medtem je druga ekipa v sestavi Matej Dular, Ivo 
Sedmak in Dušan Tominc prišla v jamo s popolnoma 
določenim ciljem razširiti kljub avgustovskemu širjenju 
še vedno kritično ozko ožino pred Ta zadnim šahtom, 
ter malo manj kritično, a vendarle zelo ozko ožino na 
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Sodelujoča društva v letu 2005: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Jamarsko društvo Dimnice Koper, Koroško Šaleški 
jamarski klub »Speleos - Siga« Velenje, Gruppo Grotte Brescia »Corrado Allegretti« 
 Udeleženci akcij v letu 2005 DZRJL: Jurij Andjelić - Yeti, Matej Dular, Martina Bergant - Bina, Dušan Tominc, Matija Per-
ne, Ivo Sedmak, Blaž Bezek, Bojana Fajdiga; JD Dimnice Koper: Rok Stopar; Speleos - Siga 
Velenje: Milan Podpečan; GGBCA: Matteo Rivadossi - Pota  
 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Gabrovšek F., 2002. Renetovo brezno na Kaninu, peta tisočmetrca v Sloveniji. Glas podzemlja 2002, str. 37–41. 
ŀ Gabrovšek F., 2002. Renejevo brezno na Kaninu, peta tisočmetrca v Sloveniji. Naše jame 42/2002, str. 112–118. 
ŀ Andjelić J., Dular M., Sedmak I., Tominc D., 2006. Odkritje kaninskega vodnega kolektorja v Renejevem breznu. Glas Podzem-

lja 2006, str. 15–20. 
ŀ Privšek A., 2006.Poletna tabora DZRJL Bavščica 2004 in Kanin 2005. Glas Podzemlja 2006, str. 37–39.  
ŀ Perne M., 2011. Raziskave v Renetovem breznu 2006–2010. Glas Podzemlja 2011, str. 6–10. 
ŀ Staut M., 2011. Messner ima prav! Jamar 2011/1, str. 44–46. 
ŀ Prelovšek M., 2011. Potop v končnem sifonu Renejevega brezna na globini -1242 m. Jamar 2011/2, str. 6. 
ŀ Prelovšek M., Gabrovšek F., Covington M., 2014. Raziskave v Renetovem breznu 2011–2012. Glas Podzemlja 2014, str. 8–12. 
ŀ Prelovšek M., 2015. Renejevo brezno 2014 - deep, deep dive. Jamar 2015/1, str. 36–38. 

dnu Tomovine. Oboje je lepo uspelo in nekaj moči bo 
bodočim raziskovalcem zagotovo prihranjeno. Druga 
ekipa se je spustila še do kolektorja namočit prst v 
bistro kolektorsko studenčnico, a se v njem zaradi 
pomanjkanja časa ni predolgo mudila. Imela je sicer 
namen nekoliko raziskati pritočni del kolektorja, pa ga 
zaradi nesporazuma ni našla. Spleti tam doli so pač 
precej zamotani in dokler situacije ne vidiš, tudi 
podrobna verbalna navodila predhodnikov niso nujno 
dovolj.  

Kljub temu, da nadaljevanje po kolektorju trenutno 
ni prehodno, smo optimisti in predvidevamo, da bo z 
nekaj kopanja in širjenja dalo priti skozi podor 
Minotavrovega skalnjaka, za katerim je slišati tekočo 

vodo. Kakšen bo kolektor v nadaljevanju, lahko samo 
ugibamo. Poleg tega se v kolektorju odpira množica 
stranskih pritokov, ki so vsi še neraziskani. V vsakem 
primeru bo zaradi čedalje več vode raziskovanje 
težavno, jama pa lahko postane v primeru obilnih 
padavin tudi nevarna. Za raziskovanje skrajnih delov bi 
bilo potrebno postaviti nov bivak ali pa premakniti 
zdajšnjega globlje v jamo, a zaenkrat nimamo 
ogledanega nobenega primernega mesta, kjer bi bilo 
dovolj prostora, kjer ne bi bil izpostavljen padajočim 
skalam, kjer bi bil varen pred vodo, a bi vendarle imel 
blizu tekočo vodo. 

Jurij Andjelić, Matej Dular, Mitja Prelovšek, Ivo 
Sedmak, Dušan Tominc 



Heliktiti in aragonitni ježki, Brajerjeva jama, 2006.  Avtor fotografije: Jože Avbar 
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2006 
Za leto 2006 sta na razpis prispela 2 dosežka: 
ŀ Brajerjeva jama, Jamarski klub Novo mesto  
ŀ Bela griža 1, Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina  
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2006 je: 
ŀ Bela griža 1, Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina  

Avtor fotografije: Marko Simić 
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Prvi raziskovalec v Grč vrhu, ki je v klubu 
zabeležen, je bil Borivoj Ladišić, ki je leta 1997 izmeril 
in dokumentiral mogočno vdorno jamo Malisnico 
(domačini ji pravimo Malisnca). Žal po mnenju katastra 
JZS ni zadovoljevala kriterijev za registracijo in zato 
nima katastrske številke. Jaz sem takrat šele dobro 
začenjal svojo jamarsko pot in sem se prvič 
»profesionalno« seznanil s tem področjem šele leta 
2002, ko mi je lovec Slavko Orehek pokazal jamo na 
južnem koncu Grč vrha nad Petelinjekom. Kasneje sva 
si jo s Tomom tudi ogledala, žal je premajhna za 
registracijo.  

Resneje smo se tega področja lotili leta 2003, ko so 
v klubu začeli resneje delovati novi člani z 
mirnopeškega konca, ki so se klubu pridružili v letu 
2002. Začeli smo s pregledovanjem terena. Predvsem 
smo se osredotočili na udorno jamo Malisnico, za 
katero nam je domačin Pungerčar govoril, da je njegov 
oče prišel v nek stranski rov in prišel precej daleč. 
Pregledali smo jo po dolgem in počez, a omenjenega 
rova nismo našli nikjer. Območje pregledovanja smo 
začeli širiti na celotno področje Grč vrha. Na severni 
strani Malisnega hriba smo našli dve (do vrha s smetmi 
polni) jami in eno malo manj onesnaženo. Na novo smo 
našli Pungerčarjevo jamo, ki sva jo s Tomom 
26. 11. 2002 toliko razširila, da se da noter – žal se 
hitro zapre, ni pa še dokumentirana.  

Pozimi leta 2003 smo začeli z iskanjem dihalnikov 
in jih tudi nekaj našli. Še najobetavnejši je bil dihalnik z 
delovnim imenom D 1 oz. Moj dihalnik, kot smo ga 
poimenovali. (Ime Moj dihalnik je dobil zaradi 
nesoglasja med članoma glede dokumentiranja neke 
druge jame. Da do tega ne bi prihajalo v bodoče, smo 
ga poimenovali s tem imenom. – Kdor ga izgovori, od 
tistega je jama.) Našel sem ga zahodno od Malisnice in 
že čez nekaj dni smo začeli s kopanjem. Do sedaj je 
bilo opravljenih 13 kopaških in 4 ogledne akcije, 
nakopalo pa se je kar nekaj kubikov materiala – 
kamenja in zemlje. Zelo malo nam je bilo 
»prišparanega« od skupno pridelane globine cca. 15 m, 
le kakih 6 m. 

Malisnico smo uredili v plezalni vrtec, saj so njene 
stene zelo primerne za učenje tako vrvne tehnike kot 
tudi reševalnih tehnik. V njenih stenah smo naučili 
plezati že kar nekaj tečajnikov, pa tudi »ta starim« prav 
pride za kondiciranje in nadgrajevanje tehnik. Do 
letošnjega leta je bila močno onesnažena, zato smo jo 
1. 4. 2006 ob pomoči Občine Mirna Peč in Lovske 
družine Mirna Peč tudi očistili. Pospravili smo za 15 m3 
raznih odpadkov, predvsem kosovnih.  

Sledilo je še nekaj iskalnih akcij, na katerih nismo 
našli nič posebnega. Tako je naposled prišlo prelomno 
leto 2006, ko sva se s Tomom ponovno podala iskat 
dihalnike. Predvsem sva pregledovala Malisen hrib, 
okolico Malisnce ter jugozahodno in zahodno pobočje 
Grč vrha, ki se spušča proti južnemu koncu 
globodolske doline. Našla nisva nič posebnega – pod 
pričakovanji – in sva skoraj že obupala, pa je nazaj 
grede Tom našel predihani polšni, za kateri je že slišal, 
ni pa bil prepričan, kje sta. Nadaljevala sva nazaj proti 
Malisnci, kjer sem na južnem robu vrtače, ob kateri je 
na nasprotni strani le-te tudi Moj dihalnik, kakih 100 m 
JZ od Malisnce našel med skalami golo zaplato z 
vlažnim listjem. Zdela se mi je nekaj posebnega, 
tolikokrat smo že šli mimo pa je do danes ni bilo. 
Nametal sem snega čez, da vidimo, kaj bo čez kak dan.  

Čez tri dni sva se po službi, okrepljena z Dragom in 
Borivojem vrnila pogledat. Kazalo je dobro – kljub 
precej pod ničlo je bila zaplata kopna in listje vlažno. 
Pogledali smo si še Tomovi polšni, tudi ti dve sta bili 
predihani. Veseli nad rezultati smo še malo pogledali 
naokoli. Borivoj pa je Tomu in ostalim razložil, kako je 
nastal preval med Golobinjekom in Grč vrhom in kako 
je nastala Slugova jama. (»Nekoč je bilo globodolsko 
polje polno vode – se pravi da je bilo jezero. Na sedlu 
med Golobinjekom in Grč vrhom je menda najnižja 
točka, pa se je voda prelivala čez v mirnopeško dolino. 
Pa se je enkrat odprla Slugova jama, kot bi potegnil čep 
iz banje, in je posrkala vso vodo. Tako je nastalo sedlo 
med omenjenima vrhovoma in Slugova jama.« He, he, 
he.) 

Brajerjeva jama  
Jamarski klub Novo mesto  
V Grč vrhu so raziskali 70 m dolgo in 37 m globoko jamo, polno prelepih kapniških tvorb z aragonitnimi kristali in s he-
liktiti.  

Katastrska številka 8967 
Dolžina (2006/2015) 70 m / 86 m 
Globina (2006/2015) 37 m / 40 m 
Nadmorska višina vhoda 345 m 
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Več o jami lahko preberete v naslednjih člankih: 
ŀ Žnidaršič M., 2006. Presenetila lepota kapniških tvorb: člani Jamarskega kluba Novo mesto v začetku marca odkrili novo jamo 

na območju Grč Vrha: posebnosti Brajerjeve jame so helektiti in aragonitni ježki. Dolenjski list 2006/19, str. 40. 
ŀ Gašperič A., Tomšič J., 2007. Barjerjeva jama. Dolenjski kras 2007, št. 5, str. 47–52. 
ŀ Zupan Hajna N., 2007. Brajerjeva jama – siga in njena sestava. Dolenjski kras 2007, št. 5, str. 53–58. 

S Tomom sva že kar nekaj časa vedela, da se v 
tem hribu skriva nekaj lepega, sanjskega. Sanjarila sva, 
da je to Moj dihalnik z lepim globokim breznom na dnu 
in dvorana z ogromnim jezerom ter kapniškim 
okrasjem, da mu ni para. Prišel je tako težko 
pričakovani dan D, za katerega nismo vedeli, kdaj bo – 
vedeli pa smo, da bo.  

4. 3. 2006 sva se, vsa naveličana vsakdanjega dela 
in težav, spravila kopat novi dihalnik, ne vedoč, da 
najine sanje zares obstajajo. Ker je bil najin namen 
samo malo sprostiti „odvečno“ energijo in nisva 
pričakovala, da bo kaj več od kopanja, sva se odpravila 
pozno popoldne in brez opreme.  

Že med kopanjem se je kmalu slišalo, da kamen 
pade kar precej globoko. Vse bolj naju je prevzemala 
kopaška vnema in zagnanost. V dveh urah je bil prehod 
nared. Kaj pa zdaj? Ni opreme, le en »kilavi štrikec«. 
Vseeno bova pogledala, kolikor bova pač lahko. Tom 
me je varoval, jaz pa sem se počasi spuščal. Kmalu 
sem bil čez ozki del in se znašel v malo večjem 
prostorčku podolgovate oblike, ki se je nagibal proti 
odprtini in naprej v brezno oz. dvorano. Videl sem tudi 
nekaj kapnikov in dno dvorane v medli svetlobi. Poročal 
sem Tomu, kaj vidim in se počasi spravil nazaj proti 
izhodu. Tom me je kar preveč vlekel, zato sem ga malo 
bremzal. Zunaj sva se zmenila, da pospraviva orodje, 
greva domov, napolniva akumulator, se najeva in 

prideva nazaj. – Pač, to je treba raziskati še danes. – 
Rečeno, storjeno.  

Vrnila sva se v popolni »bojni« opremi za naskok 
jame. Prva dvorana naju je fascinirala in naju spravila v 
skoraj hipnotično stanje. Sledilo je huronsko vpitje in 
veselje. Tom je šel obvestit še ostale sotovariše in klicu 
sta se odzvala Čoki in Miha. Jamo smo si podrobno 
ogledali ter jo srečni in veseli ob enih ponoči zapustili, 
da si odpočije.  

Sledilo je še kar nekaj akcij, predvsem z namenom 
fotografiranja in dokumentiranja jame.  

11. 3. 2006 smo jamo izmerili, vendar nam ena 
vizura ni šla v »lajšto«, zato smo kasneje merjenje 
ponovili. Jamo smo tudi osvetlili z reflektorji, da smo 
laže fotkali in snemali okrasje.  

Zaradi izjemne vsebine smo jamo zavarovali z 
rešetko na vhodu, predvsem pa zato, da ne bi doživela 
usode bližnjih jam, ki so polne smeti. Ob vsej 
dokumentaciji, ki smo jo pridobili, smo pripravili tudi 
predstavitev jame v OŠ Mirna Peč za medije in pozneje 
še za uslužbence Adrie Mobil v Novem mestu ter ob 
občinskem prazniku še za občane Občine Mirna Peč.  

To odkritje nam je dalo novi zagon in upanje na 
nadaljevanje jame in na podobna odkritja v bližnji ter 
tudi daljni okolici Brajerjeve jame.  

Andrej Gašperič 

Sodelujoča društva v letu 2006: Jamarski klub Novo mesto 
 Udeleženci akcij v letu 2006: Jože Tomšič - Tom, Mihael Rukše, Jože Avbar, Drago Primc, Matej Ajdič, Anže Tomšič, 
Anton Tramte, Borivoj Ladišić, Matic Jaklič, Frenk Jenkole, Filip Avbar, Andrej Gašperič� 
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Na dnu brezna voda odteka skozi zelo ozek rov. Za 
ožino se jama razcepi na zgornjo ozko blatno razpoko, 
ki se nato spusti. Rov se sicer še nadaljuje navzdol, a 
je zelo ozek in blaten. Ta del bomo morali še 
pregledati.  

V spodnjem vodnem kraku sledita še dve ožini, nato 
pa pridemo do 100 m globokega brezna, imenovanega 
Klopka za Zagora. Prerez brezna ima obliko leče 
(7 x 3 m). Stene brezna so čiste sprane. Na globini 
872 m voda teče okrog 10 m vodoravno. Na zgornjem 
pritočnem koncu izgleda kot sifon (vse skupaj je 
majhno 1,5 x 0,5 m). Na odtočnem koncu voda teče v 
zablateno ožino v smeri proti severovzhodu. Zadaj je 
slišati, kot da je voda globlja.  

V Klopki za Zagora na globini 815 m je okno, ki vodi 
v blatni rov, imenovan Blatnik. Ta je 1–1,5 m širok. 
Višina se spreminja od 0,5 m do 3 m. Od vhoda 27 m 
skozi rov pridemo do 51 m globokega stopnjastega 
brezna. Nato se rov nadaljuje malo navzdol in nato 
navzgor ter ponovno navzdol do luže. Nad lužo se 
odpira kamin. Kamin se dvigne okrog 10 m. Nato se rov 
ponovno zravna in razcepi. En krak se prevesi v 
brezno, drugi se nadaljuje z globoko lužo ujete vode. 
Brezno je za razliko od ostalih delov Blatnika lepo čisto. 
Za 13 m globokim breznom se jama nadaljuje s 
poševnim blatnim rovom, ki se kmalu konča s sifonom. 
Premer sifona je okrog 1 m. Dna sifona se ne vidi. 
Stene sifona so na debelo obložene z blatom. Sifon se 
nahaja na globini 884 m. To je na nadmorski višini 
330 m. Sifoni v Hubeljskih jamah pa so na nadmorski 
višini 250 m.  

V nasprotno smer od zadnjega brezna se rov 
dvigne do globoke luže. Za to je še ena. Drugo je 
nemogoče prečiti suh. Te dele bomo pregledali v 
naslednjih akcijah.  

_ _ _ 
V naslednji akciji, 4.–5. 2. 2006, so Rakovčani: 

Mršek, Štrukelj in Matičič na dnu Paradane cau 
postavili bivak, midva z Robertom pa sva se prebila 
skozi 3 ekstremno ozke ožine do brezna Klopka za 
Zagora. Štrukelj se je za tem spustil okrog 30 m 
globoko v Klopko ZZ, kjer nam je zmanjkalo opreme. 
26.–27. 5. 2006 smo: Ostanek, Šajtegel, Rehar in jaz 
dve od treh ožin razširili in se spustili v Klopko ZZ do 
globine okrog 850 m. Na Sledeči akciji 28.–29. 6. 2006 
smo s Šajtegelom in Reharjem razširili še trejo ožino in 
nadaljevali z raziskovanjem Klopke ZZ. Dosegli smo 
dno z ožino in vodo na globini 872 m. 12.–13. 7. 2006 
sva z Robertom pregledala okno na globini 815 m v 
Klopki ZZ. Okno je vhod v blatni rov Blatnik. Iz Blatnika 
vodi stopnjasto brezno do položnega rova na globini 
874 m. Tu sva splezala v kamin, ki nas je pripeljal do 
rova z vodo in novega brezna. 4. 11. 2006 smo se 
(Mršek, Matičič, Rehar in jaz) spustili v brezno, kjer sva 
se na zadnji akciji obrnila. Dosegli smo sifon na globini 
884 m.  

Raziskave v breznu še potekajo. Sifon je lahko 
znak, da smo dosegli nivo kraške vode. Mogoče pa je, 
da je le ujeta voda. Upamo na slednje. V breznu je še 
veliko neraziskanih delov, zato nas čaka še veliko dela.  

Bogomir Remškar 

Katastrska številka 7937 
Dolžina (2006/2015) 2054 m / 2054 m 
Globina (2006/2015) 884 m / 884 m 
Nadmorska višina vhoda 1214 m 

Bela griža 1 
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina  
Na področju Trnovskega gozda so meritve prvotno 794 m globoke jame dopolnili za globino 89 m in za dolžino 402 m. Brezno je 
najgloblja jama v Sloveniji, ki ni v Alpah. Opis brezna in raziskav do leta 2005 se nahaja med dosežki prejšnjega leta. Sledi 
opis rovov odkritih v letu 2006 (prvi del) in opis raziskav opravljenih 2006 (drugi del).  

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Remškar B., 2008. Bela griža 1. Jamar 2008/1, str. 18–22. 
ŀ Remškar B., Rehar, R., 2009. Raziskave na področju Bele griže v letu 2008. Jamar 2009/1, str. 14–15. 

Sodelujoča društva v letu 2006: Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina, Jamarsko društvo Rakek, Društvo za razisko-
vanje jam Luka Čeč Postojna, Koroško Šaleški jamarski klub »Speleos - Siga« Velenje 
 Udeleženci akcij v letu 2006: JDDR Ajdovščina: Robert Rehar, Bogomir Remškar, Klemen Cigoj; JD Rakek: Mitja Mršek, 
Aleš Štrukelj - Klamfa, Marko Matičič; DZRJ Luka Čeč Postojna: David Ostanek; Speleos -
 Siga Velenje: Boris Šajtegel 
 







Dol ledenica, 2007.  Avtor fotografije: Claudio Bratos  
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2007 
Za leto 2007 je na razpis prispel 1 dosežek: 
ŀ Dol ledenica, Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina� 
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2007 je: 
ŀ Dol ledenica, Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina� 

Avtor fotografije: Marko Simić 
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Jamo smo raziskali že leta 1999 – v času, ko smo 
raziskali 130 m globoko vertikalo Brezno nad Dol 
ledenico. Jama se nahaja na Trnovskem Gozdu nad 
vasjo Otlica na severni strani grebena blizu brezna 
Bela Griža 1. Vhod leži na dnu vrtače pod manjšo 
steno. Širina vhoda je 5 m, višina pa okrog 2 m. Rov se 
poševno spusti proti jugu. Deli rova so pokriti z ledom. 
Na koncu se rov nadaljuje med podornimi bloki, nato pa 
se zoži do neprehodnosti. V tem delu rova je nekaj 
hlodov. Ta del je bolj ali manj okovan v led, odvisno od 
letnih časov. Približno 10 m nad spodnjim vhodom je 
15 m dolg zgornji rov, ki se prav tako konča v podoru. 
Jugovzhodno nad spodnjim vhodom je iz grušča pod 
steno močno pihalo. Dihalnik sem pokazal Claudiu 
Bratosu in Stojanu Sancinu jeseni 2006. Claudio je 
takoj rekel: »Tu bo velika jama, kaj jama, jamona«. 
Doma je Stojan pregledal svoj VG kataster in izkazalo 
se je, da so jamo raziskali že pod Italijo, niso pa kopali 
na mestu dihalnika. Jama je imela številko VG 584. 

Claudio in Stojan sta pričela z delom 23. 4. 2007. 
Gozdna cesta, ki pripelje skoraj do jame, jima je močno 
olajšala dostop. Skozi podor sta se prekopala nekaj 
metrov in prišla do meandra, ki ima smer jug-
jugovzhod. Le-ta se po 10–15 m zoži. Tu je bilo 
potrebno rov ponovno malce razširit. Na eni izmed 
štirih akcij sem se jima pridružil tudi sam. Potrebovala 
sta me bolj za družbo kot za delo, ker sta tako uigran 
tandem, kot bi gledal kirurga in asistenta. Za 5 m dolgo 
ožino je sledilo stopnjasto brezno z globino 20 m.  

18. 6. 2007 smo se Stojanu in Claudiu pri 
raziskovanju pridružili člani ajdovskega jamarskega 
društva: Klemen Cigoj, Robin Merklej, Robert Rehar in 
jaz. Pod 20-metrskim breznom se z vzhoda priključi 
rov, ki gre navzgor in še ni raziskan do konca, proti 
jugu pa se meander nadaljuje. Po manjših, prosto 
preplezljivih stopnjah sledi 5-metrska stopnja. Tu se rov 
spet razcepi. Po podoru lahko nadaljujemo navzgor v, z 
malimi sigovimi tvorbami pokrite, rove, ki se za ožino 
prevesijo v brezno. Ob vodi navzdol prek dveh stopenj 
pridemo do ozkega meandra, ki se prevesi v brezno. 
Tu smo se obrnili. Nazaj grede smo jamo izmerili.  

Vsi »zagreti« smo šli v akcijo 27. 6. 2007. Sprva 
smo: Cigoj, Rehar in jaz nameravali raziskati brezno, 
Sancin in Bratos pa naj bi nadaljevala po aktivnem 
meandru. Rehar je zaslutil, da se brezno po 46 m 
konča med podornimi bloki, zato je zapustil našo 
skupino in se pridružil Sancinu in Bratosu. Vsi trije so 
se za manjšim breznom znašli pred podorom. Skozi 
podor so se prebili do 57 m globoke vertikale z 
vodoravnim rovom na dnu. Tik pod spodnjim 
pritrdiščem je na dnu rova ozko brezno, ki se po nekaj 
metrih zoži do neprehodnosti. Prerez glavnega rova 
meri 3–5 m širine in 2–3 m višine. Na začetku vodi proti 
jugu, po 20 m rov zavije proti severozahodu, proti jugu 
pa se odpre brezno. Freatični, skoraj vodoravni rov vodi 
40 m v smeri severozahod. Dno rova pokrivajo večji in 
manjši bloki. Ponekod so debelejše plasti blata. Po 
30 m postajajo bloki vse večji in že skoraj zaprejo rov. 
Za tem znižanjem stropa se rov obrne proti severu, kjer 
ga je po 10 m podor popolnoma zaprl. Prepih skozi 
razpoke je kazal možnosti za nadaljevanje. Vsi 
navdušeni smo se vrnili ven, saj je vodoravni rov na 
Trnovskem gozdu redkost, prepih pa nam je dajal še 
veliko upanja.  

23. 7. 2007 so: Sancin, Bratos in Rehar razširili 
ožino na koncu galerije in raziskali nadaljevanje. Med 
blokom in steno so se spustil nekaj metrov nižje, kjer se 
je rov razširi na 3–4 m. Prek podornega kamenja in 
nato prek sige se rahlo vzpne. Tu se en krak prek 
manjše stopnje spusti ter nato zaključi z neprehodnimi 
ožinami. Drugi krak zavije ostro levo, kjer se zniža in 
prek sigove kope spusti za nekaj metrov proti 
jugozahodu. Tu se rov znova zviša na 3–4 m in razširi, 
nato pa zavije proti severozahodu. Na tem mestu ga 
preseka ozko, neprehodno, aktivno brezno. Po nekaj 
metrih je rov spet zapiral podor. Marko Peljhan in jaz 
sva raziskala tretje brezno, ki se odpira v severnem oz. 
desnem robu vodoravnega rova. 20 m globokemu 
breznu sledi ozek, počasi spuščajoč se meander, ki je 
na debelo oblepljen s karfijolicami. Te so obrnjene po 
prepihu, torej proti izhodu, kar je zelo zoprno, saj se ti 
ves čas zatikajo v opremo in kombinezon. Poimenovali 
smo ga v Peklensko karfijolo. Rov se nekajkrat zelo 

Dol ledenica (Jamona) 
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina 
Na Trnovskem gozdu so na nadmorski višini 1100 m jamarji razširili vhod in raziskali ter izmerili 778 m dolgo in 237 m 
globoko jamo.  

Katastrska številka 9112 
Dolžina (2007/2015) 778 m / 1672 m 
Globina (2007/2015) 237 m / 411 m 
Nadmorska višina vhoda 1100 m  



41 

10 let Nagrade Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek  

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Remškar B., 2008. Dol ledenica. Jamar 2008/1, str. 23–24. 
ŀ Remškar B., Rehar, R., 2009. Jamar Raziskave na področju Bele griže v letu 2008. 2009/1, str. 14–15. 
ŀ Remškar B., 2011. Jamona – Dol ledenica. Jamar 2011/2, str. 20–21. 
ŀ Remškar B., 2015. Slepa stara mačka v Jamoni. Jamar 2015/1, str. 13. 

Sodelujoča društva v letu 2007: Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina, Jamarski odsek Slovenskega planinskega 
društva Trst, Jamarsko društvo Rakek, Lindner (It) 
 

Udeleženci akcij v letu 2007: JOSPD Trst: Claudio Bratos, Stojan Sancin; JDDR Ajdovščina: Robert Rehar, Klemen Cigoj, 
Robin Merklej, Marko Peljhan, Bogomir Remškar; JD Rakek: Marko Matičič; Lindner: Nicola 
Fosso� 

zoži. Skozi najožji del sva morala brez pasov. Nato se 
meander prevesi v brezno. Nad breznom je zanimiv 
freatičen rov, lečastega prereza (1 x 0,5 m), ki se 
počasi spušča. Zadeva je podobna toboganu. Nadaljuje 
se okrog 30 m, potem se obrne navzgor. Tu sem se 
obrnil, čeprav bi šlo s težavo tudi še naprej.  

8. 8. 2007 sva s Peljhanom preopremila 50-metrsko 
brezno in izmerila galerijo od prvega do drugega 
podora. Pri tem preopremljanju se mi je odlomil kamen, 
za katerega sem se zapel pri izdelavi prečke. Odneslo 
me je več metrov ter me pri tem na srečo zasukalo, da 
sem z nogami zaustavil prvi udarec. Kljub temu sem s 
hrbtom močno udaril v steno. Kako močan je bil 
udarec, sem začutil šele, ko je popustil adrenalin. Ob 
vračanju sem se komaj vlekel skozi meander.  

24. 8. 2007 smo: Sancin, Bratos, Cigoj in jaz 
razširili drugo ožino v podoru na koncu galerije. Zadaj 
se je odprlo manjše brezno, v katerega se lahko prosto 
spustimo. Med podornimi bloki se jama spusti še malo 
globlje, vendar se nato konča. Prepih prihaja od zgoraj, 
kjer se vidi vhod v kamin oziroma rov. Upali smo, da 
bomo višje našli nadaljevanje galerije.  

8. 9. 2007 sva z Markom Matičičem iz JD Rakek 
splezala v kamin. Na vrhu podora je še en slep kamin. 
Med kamenjem se je videlo možno nadaljevanje. Dovolj 
obetavno za še en poizkus. 

3. 10. 2007 so poizkusili srečo: Sancin, Bratos in 
Nicola Fosso iz kluba Lindner (It). Prekopali so se skozi 
ožino v podoru v kaminu na koncu galerije. Rov se 
kmalu znova zapre s podorom. Vodoravno galerijo 
očitno preseka brezno oz. prelom in prekine 
nadaljevanje tega res lepega fosilnega rova, od 

katerega smo si vsi obetali kilometre rovov. V jami je 
bilo še kar nekaj nepregledanih rovov. Ti so nas vabili 
na novo akcijo. 

2. 11. 2007 smo se: Rehar, Peljhan in jaz spustili do 
galerije in nato v ozek meander porasel z karfijolami. 
Pred tem sta Marko in Robert šla do konca galerije, kjer 
smo zadnjič pustili macolo in špico. Z njima naj bi 
razširili najtežje dele Peklenske karfijole, vendar se je 
izkazalo, da so orodje odnesli ven na zadnji akciji. Med 
tem sem se sam boril z odvajalnimi posledicami 
kefirjevega zajtrka. Z optimističnimi 100 m vrvi in 
mašinerijo smo se prebili do brezna, kjer sva z Markom 
obstala julija.  

Jama se po 11 m globokem breznu nadaljuje z 
vodoravnim meandrom, ki vodi proti jugovzhodu. Sledi 
prosto preplezljiva stopnja in nato 6-metrsko brezno. Tu 
meander preseka prelom s podorom. Ob prelomu se 
vidi še nekoliko naprej, a prepiha ni. Tu je najnižji del 
jame, 237 m pod vhodom. Nad prosto preplezljivo 
stopnjo je kamin, ki vodi v zgornje etaže meandra. Tu 
se čuti prepih, ki izgine v ožino. Zadaj se vidi razširitev.  

Ob vračanju smo Peklensko karfijolo izmerili. 
Reharju se je pri tem odlomila 50-kilogramska skala, a 
ga je na srečo le oplazila po nogi. Ne vem, kako bi 
prilezel ven, če bi mu padla na stopalo. Jaz sem se še 
enkrat soočil z diuretičnimi učinki skisanega mleka. 
Izvedel sem slačenje pasu brez odvitja hitre vponke. 
150 m meandra ti vzame toliko energije kot 300 m 
brezna. Izrisani poligon je pokazal, da smo se že zelo 
približali Beli Griži 1. – To nam vliva veliko upanja pred 
novimi akcijami. 

Bogomir Remškar 



Detajl iz jame Čaganke, 2008.  Avtor fotografije: Andrej Gašperič 
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2008 
Za leto 2008 je na razpis prispel 1 dosežek�: 
ŀ Čaganka, Jamarski klub Novo mesto 
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2008 je: 
ŀ Čaganka, Jamarski klub Novo mesto 

Avtor fotografije: Srečko Vidic 
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Po dveletnih raziskavah na Židovcu in Poljanski 
gori, kjer smo raziskali 38 jam, sta se odkritelja Borivoj 
Ladišić in Srečko Vidic preselila na sosednji hrib 
Čaganko. Že prvi dan sta raziskala 3 jame in našla 
brezno, ki nas je presenetilo v vseh pogledih. Vhodni 
del sprva ni obetal globokega nadaljevanja, toda po 
nekaj akcijah nam je postalo jasno, da imamo opravka 
z izjemno jamo, ki je presenetila tako z lepoto kot tudi z 
globino. Bolj kot sama globina so nas fascinirala jezera, 
ki se bohotijo na vsakih 30 premaganih globinskih 
metrih. 

Najdba tako mogočnega brezna, kot je Čaganka, ni 
naključje, saj je plod načrtnega in vztrajnega 
raziskovanja. Jamo smo odkrivali in razkrivali postopoma 
na 12 akcijah. Kronološki potek dogajanja je bil 
naslednji: 
20. 7. 2008 – Odkritje vhoda v Čaganko. Raziskava do 
globine 56 m. 
30. 7. 2008 – Nadaljevanje raziskav in merjenje. 
10. 8. 2008 – V jami dosegli in presegli 100 m. 
Zmanjkalo vrvi! 
24. 8. 2008 – Približali smo se globini 200 m. 
Zmanjkalo vrvi! V globini in temi je bilo slišati šumenje 
vode. 
31. 8. 2008 – Dosežena in presežena globina 200 m. V 
nadaljevanju ogromne dvorane. Spet zmanjkalo vrvi. 
7. 9. 2008 – Množična klubska akcija. Doseženo dno v 
dvorani Game over na globini 244 m. Merjenje jame in 
risanje načrta. 
13. 9. 2008 – Nadaljnje meritve jame in risanje načrta. 
Iskanje možnih nadaljevanj. 
21. 9. 2008 – Na globini 160 m našli vzporedno brezno 
(Klepčevo nadaljevanje) ter prodrli do ožine na globini 
222 m. Za njo se sliši pretakanje vode. Se nadaljuje ... 
5. 10. 2008 – Nadaljnje širjenje ožine v Klepčevem 
nadaljevanju na globini 220 m. V jami precej vode, ki 
otežuje delo. Ožina še ni prebita. Potrebna bo nova 
akcija ... 
26. 10. 2008 – Razopremljanje prvih 130 m brezna 
zaradi umazanosti vrvi. Jama bo prezimila brez 
jamarjev. Nadaljevanje raziskav šele spomladi 2009. 

14. 12. 2008 – Merjenje in fotografiranje. V Južnem in 
Severnem rovu dve koloniji velikih podkovnjakov. 
26. 12. 2008 – Širjenje ožine v Južnem rovu, nad veliko 
dvorano našli novo, lepo zasigano dvorano. 

Najbolj odmevna in najštevilčnejša je bila akcija 
7. 9. 2008, ko je devetim raziskovalcem uspelo priti do 
rekordne globine 244 m. Občutki so bili nepopisni. Vsi 
smo se zgnetli na dnu in vneto iskali prehod v še nižje 
dele – toda brezuspešno. Kljub temu smo bili zadovoljni 
z doseženim, saj smo v klubsko zgodovino dodali še en 
uspeh več. 

Jama je tudi zelo bogata z jamskim življem. V 
vhodnem breznu smo opazili kobilice, suhe južine, 
metulje iz družine pedicev in pajke, pa tudi nekaj malih 
podkovnjakov. V nižjih delih jame, kjer ni več čutiti 
zunanjega vpliva, smo zasledili dvojnonoge, veliko 
drobnovratnikov, malih podkovnjakov, ki so raztreseni 
po celotni jami, do kolonij velikih podkovnjakov, v 
letnem času se zadržujejo više v Kapniški dvorani, 
prezimujejo pa v najnižjih delih jame – Južnem in 
Severnem rovu. 

Vode je v jami precej. Do globine 120 m so to 
predvsem jezerca, ki jamarja pri napredovanju ne 
ovirajo preveč. Še najbolj moteče v tem delu je pršenje 
vode – še posebej ob močnejših padavinah med 
Četrtim in Šestim jezerom. Od Šestega jezera pa 
praktično do dna je jama precej suha. Najbolj suh del 
jame je meander takoj za Šestim jezerom. Z večjimi 
količinami vode se zopet srečamo v osrednjem in 
spodnjem delu Klepčevega nadaljevanja, kjer nas 
pošteno namoči. Precej vode pa prši tudi s kamina nad 
Game over.  

Najbolj nenavadne oblike sigastega okrasja 
najdemo v meandru pod Dvorano apetitov in Koralnem 
grebenu. Že ime pove, da gre za sigaste »izrastke« v 
obliki koral oz. karfijol. Njihova posebnost je, da rastejo 
precej navpično (pod kotom 45° in manj) glede na 
steno ter v dolžino tudi do 5 cm in več. Vmes pa je tudi 
nekaj skoraj okroglih izrastkov svetlejših barv. 

V spomin na legendarnega belokranjskega jamarja 
Stanka Klepca, ki je umrl prav v času, ko smo v 

Čaganka  
Jamarski klub Novo mesto 
Na Poljanski gori so jamarji odkrili najglobljo dolenjsko jamo, globoko 244 m.  

Katastrska številka 9500 
Dolžina (2008/2015) 958 m / 1308 m 
Globina (2008/2015) 244 m / 319 m 
Nadmorska višina vhoda 690 m 
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Sodelujoča društva v letu 2008: Jamarski klub Novo mesto 
 Udeleženci akcij v letu 2008: Miha Bregar, Andrej Gašperič, Niko Godec, Matic Jaklič, Borivoj Ladišić, Borut Ponikvar, Ro-
bert Ribič, Mihael Rukše, Jože Stopar, Anže Tomšič, Jože Tomšič, Jernej Tramte, Srečko 
Vidic, Franci Zupančič 
 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Vidic S., 2008. Čaganka. Jamar 2008/2, str. 28–29. 
ŀ Fajdiga B., 2008. Čaganka – najboljši jamarski dosežek leta 2008. Jamar 2009/1, str. 11. 
ŀ Šinigoj D., 2010. Čaganka pozimi – malo drugače. Jamar 2010/1, str. 16. 
ŀ Šinigoj D., 2011. Blatneži. Jamar 2011/1, str. 16. 
ŀ Bukovec T., 2012. 50 let JK Novo mesto na 60 let podlage. Jamar 2012/1, str. 14–16. 
ŀ Šinigoj D., 2012. Prvih -300, Jamar 2012/1, str. 17. 
ŀ Šinigoj D., 2012. Rojstni dan. Jamar 2012/2, str. 18. 
ŀ Šinigoj D., 2014. Čaganka, prva petletka, -400 m. Jamar 2014/1, str. 4–5. 
ŀ Šinigoj D., 2014. Domač teren. Jamar 2014/1, str. 20. 
ŀ Šinigoj D., 2015. Dilema. Jamar 2015/1, str. 23. 
ŀ Šinigoj D., 2015. Ime mi je Čaganka, jama Čaganka. Jamar 2015/1, str. 24–29. 

Čaganki odkrili nadaljevanje, smo se odločili, da novo 
odkrite dele poimenujemo po njem. S svojim delom je v 
preteklosti z raziskovanjem in dokumentiranjem 
ogromno pripomogel k prepoznavanju belokranjskega 
in dolenjskega kraškega podzemlja. 

Jama s svojo lepoto, razvejanostjo pa tudi 
zahtevnostjo raziskovalce prevzame in jim nudi 
ogromno jamarskih užitkov. Pričakovanja so velika in 
upamo, da se bomo v prihodnje še veselili pri 
raziskovanju in odkrivanju lepot Čaganke. 

Andrej Gašperič 



Širjenje prehoda med Bojanovo jamo in Jamo pod Jamskim gradom , 1. 5. 2009.  Avtor fotografije: Matjaž Milharčič 
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2009 
Za leto 2009 so na razpis prispeli 3 dosežki: 
ŀ Čolniči, Društvo ljubiteljev Križne jame 
ŀ Šumeča polšna, Jamarski klub Novo mesto 
ŀ Bojanova jama – Jama pod Jamskim gradom, Društvo za raziskovanje jam Luka Čeč Postojna 
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2009 je: 
ŀ Bojanova jama – Jama pod Jamskim gradom, Društvo za raziskovanje jam Luka Čeč Postojna 

Avtor fotografije: Marko Simić 
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Začetek odkrivanja Čolničev sega v sušno obdobje 
poleti 2007. Člani DLKJ smo ob pregledovanju območja 
kraških izvirov na JV robu Cerkniškega polja v bližini 
vasi Gorenje Jezero odkrili vhod v, do tedaj še 
neznano, jamo. Številni raziskovalci Cerkniškega polja 
so v preteklosti opisovali te izvire in jih tudi raziskovali, 
a vhoda v podzemlje niso našli. Mi smo imeli srečo. V 
nekaj urah smo odmaknili podorno skalovje in kamenje 
nad enim od številnih kraških izvirov na območju JV 
roba Cerkniškega polja in se spustili v novo odkrito 
jamo. Že 60 m od vhoda je nadaljnje raziskave prekinilo 
sifonsko jezero in jama je ostala nedostopna. V letu 
2008 ni bilo dovolj sušnega obdobja. Vhod v jamo je bil 
celo leto zalit z vodo in nedostopen. Vhod v jamo smo 
zaradi varnostnih razlogov prekrili z železnimi palicami 
in večjimi skalami. Po bližnjem kolovozu in gozdu hodi 
veliko sprehajalcev, ki bi lahko padli skozi vhod. 
Železne palice nimajo ključa, tako da je vhod dostopen 
vsem jamarjem.  

Suša v letu 2009 se je bližala rekordni suši v letu 
2003. Člani DLKJ Alojz Troha, Matej Kržič - Kržo in 
Maša Švegelj smo se ponovno odpravili skozi ozki 
vhod. V začetnih delih jame je bilo vse tako, kot smo 
predvidevali. Suho. Tako kot ob prvem vstopu pred 
2 leti smo opazili »boksarske vreče«. Korenine starih 
gabrov in maklenov so se prebile skozi tanek jamski 
strop in se v rovu razvile v obliki vreč. Suša je trajala 
dovolj dolgo, da smo prvopristopniki skupaj z člani 
DLKJ: France Kandare, Rajmund Sterle, Ciril Mlinar - 
Cic in Špela Bavec v več akcijah vse dostopne dele 
jame raziskali izmerili in fotografirali. 

Jama ima široko padavinsko zaledje, zato je ob 
vstopu vanjo kljub suši potrebna izjemna previdnost. Že 
manjša lokalna nevihta v Javornikih lahko jamo v dobri 
uri popolnoma zalije in jamarju onemogoči vrnitev. 

Vhodni deli jame potekajo v smeri S-J. Menjujejo se 
vodoravne in navpične ožine, ki so nastajale ob 
razpokah in lezikah. Vhodni del je v običajnem 
vodostaju stalno zalit z vodo. Temu primerne so tudi 
oblike rovov in sten. Prevladujejo fasete, skalne zajede, 
skalni noži, žlebiči in kotlice. V tem delu jame smo 
opazili veliko število jamskih živali. Po 50 m ozkih rovov 

preidemo v veliko širše in višje rove. Raziskovalec ima 
vtis, kot bi z avtomobilom zavil z regionalne ceste na 
avtocesto.  

Na južni strani se rov konča z dvorano večjih 
dimenzij. Strop te dvorane je vsaj občasno suh, saj se 
na njem pojavljajo prve kapniške oblike, ki jih opazimo 
v jami. Ta dvorana nima dostopnega nadaljevanja, saj 
leži že v bližini zunanjih izvirov. Na V dvorane se jama 
nadaljuje v labirint rovov, ki potekajo na vsaj treh 
višinah. Prevladujejo rovi, nastali ob lezikah. Med seboj 
se prepletajo in vodijo en v drugega. Večina rovov je 
brez sedimentov. V tem »Labirintu« prevladujejo ostre 
oblike: skalni noži, fasete, draksle, kotlice. Labirint se 
po 60 m združi v enoten širši rov, ki se nadaljuje v 
smeri proti JV.  

Vtis »prihoda na avtocesto« se še zadnjič ponovi ob 
prihodu v končne dele do sedaj poznanih rovov v 
Čolničih. Rov, ki ga lahko imenujemo Glavni rov, je 
veliko večjih dimenzij, kot ostali deli jame. Je okroglo 
elipsaste oblike in močno fasetiran. Na severnem in 
južnem delu se konča s sifonom. 

Globine pritočnega sifona nismo mogli določiti. 
Ocenili smo jo na več kot 30 m. Iz tega sifona verjetno 
prihaja večina vode na območje izvirov Obrha in 
Cemuna, konkretno pod izvir Okence, ki je najbolj Z od 
izvirov Cemuna. Zemljevid raziskanih rovov smo 
prenesli na karto površja. Ugotovili smo, da smo pod 
zemljo prišli z območja izvirov Obrha v območje izvirov 
Cemuna. Glede na znane podatke ob raziskovanju 
Čolničev lahko tako domnevamo, da so izviri območja 
Obrha le »odduški«, stranski izviri ob povišanem 
vodostaju in povišani gladini kraške podtalnice na 
območju JV dela Cerkniškega polja. Raziskave še niso 
končane. Treba bo čakati na naslednjo izredno 
dolgotrajno sušno obdobje in nadaljevati raziskave za 
sifoni. Možnosti dostopa v Snežniško-Javorniški tok in 
območje med Loškim in Cerkniškim poljem so se z 
odkritjem Čolničev povečale.V jami smo našli lupine 
školjk neznane vrste. Vzorca nam ni uspelo prinesti iz 
jame, saj nismo imeli ustrezne opreme za prenos 
krhkih lupinic skozi dolge ožine vhodnega dela.  

Matej Kržič 

Čolniči (Obrh Čolniči) 
Društvo ljubiteljev Križne jame 
V izvirni jami na jugovzhodnem obrobju Cerkniškega jezera, ki je ob običajnih vodostajih zalita, so raziskali 699 m ro-
vov.  

Katastrska številka 9964 
Dolžina (2009/2015) 699 m / 2700 m 
Globina (2009/2015) 13 m / 61 m 
Nadmorska višina vhoda 550 m 
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Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Kržič M., 2010. Obrh Čolniči – vodoravna jama med Loškim in Cerkniškim poljem. Jamar 2010/1, str. 8. 
ŀ Bavec Š., 2010. Hidrogeološka analiza izvirov v jugovzhodnem predelu Cerkniškega polja: diplomsko delo/Hydrogeological 

analysis of the southeastern springs of Cerkniško polje: graduation thesis  
ŀ Prelovšek M., 2011. Čolniči - jama podzemnega Obrha. Jamar 2011/2, str. 22-27. 

Sodelujoča društva v letu 2009: Društvo ljubiteljev Križne jame 
Udeleženci akcij v letu 2009: Matej Kržič - Kržo, Maša Švegelj, Alojz Troha, France Kandare, Rajmund Sterle, Ciril Mlinar 

- Cic, Špela Bavec� 

»Nimamo pogosto priložnosti sprehajati se po sifonu brez dihalnega aparata in potapljaške opreme. Jama v Čolničih pa je primer prav tak-šne jame – sifona. Večino leta je zalita z vodo prav do vhoda, le ob izjemno nizkem vodostaju nam dovoli suhi obisk pol kilometrskega vodnega rova vse do širokega vodnega brezna. S potapljaškega stali-šča se mi zdi odkritje še posebej dragoceno. Ob suhem obisku jame imamo možnost brez časovne stiske študirati okrogle erozijske oblike, skalne nože fantastičnih oblik in opazovati sifon ob idealni – neskončni vidljivosti.  Po vsej dolžini rova lahko opazimo razjedenost kamnine v pravilnih okroglih oblikah, ki je vsekakor posebnost te jame. Oblika izjemno raz-gibanega rova, če si ga predstavljamo pod vodo, je za potapljača, kljub majhni globini, zelo zahtevna, saj so nekatera mesta v rovu, kjer se tla in strop tako približata, da plavanje z jeklenko na hrbtu ni mogoče. Od-kritje Jame v Čolničih je izjemno pomembno, saj se je tako rekoč prvič po Valvasorju zgodilo, da so jamarji prodrli tako daleč pod Cerkniško jezero.«  Ciril Mlinar – Cic 
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Potek raziskav  
19. 7. 2009 – Domačin Franc Turk nama z 

Gregorjem pokaže mesto, kjer naj bi bila polšna. V 
njenih globinah naj bi se po njegovem pričevanju 
pretakala voda. Vhod nekaj časa neuspešno iščemo. 
Slednjega Gregor vendarle najde po naključju nekaj 
metrov stran. Sprva so bili občutki mešani oz. prej 
negativni. Ko se izkaže, da je zadeva prepihana, 
negativni naboj izgine. 

26. 7. 2009 – Z Gregorjem se lotiva celodnevnega 
širjenja vhoda v Šumečo polšno. Sledi poskusni spust 
vanjo. Vhodni del je še preozek, zato bo potrebna še 
ena delovna akcija.  

2. 8. 2009 – Tega dne se naposled le prebijeva v 
nedrje brezna, ki obeta. Prepih, kateremu sva bila 
priča, naju je navdajal z upanjem, da sva morebiti na 
pravi poti do nečesa ogromnega. Sprva niti ni kazalo 
tako, kajti jama se nikakor ni hotela odpreti. Potem pa 
je sledilo presenečenje. Dvorane so se nizale ena za 
drugo, vsaka lepša, vsaka večja. Sprva niti nisva 
dojela, da je to res, da nama je končno uspelo. Na 
trenutke sva samo strmela v temo in sanjarila. Jamo 
sva v grobem pregledala in prišla do zaključka, da je to 
dejansko šele začetek nečesa velikega, kajti 
nadaljevanja z brezni in etažami so se kar ponujala. Pri 
povratku na površje sem seveda po telefonu ostalim 
nemudoma sporočil dobro novico. Spomnim se, da je 
bila prav v tem času ena ekipa iz našega kluba na 
Kaninu. Imel sem srečo, da so bili člani te ekipe pri 
kosilu in da je veter iz Bovca prav vlekel navzgor, tako 
da je informacija stekla. Več o odkritju s prvimi 
fotografijami sem kasneje posredoval v elektronski 
obliki.  

9. 8. 2009 – Na tej akciji so se nama z Gregorjem 
pridružili še ostali člani kluba: Jože Tomšič - Tom, 
Franci Zupančič - Frenk, Damijan Šinigoj - Šini, Klemen 
Mihalič - Klemi ter Davor Kacin. Frenk na globini 57 m 
najde okno, za katerim kamen po oceni pade okoli 50 
m. Kaj veliko se pri oceni globine nismo ušteli. Glede 
na to, da sem opremljal, sem bil pozoren na vse 
morebitne stranske rove, kamine in podobne reči. Tako 

sem na globini 90 m, namesto da bi nadaljeval do dna, 
zavil poševno, v stransko brezno, ker se mi je nekako 
po občutku zdelo bolj perspektivno, sploh zaradi 
dejstva, da moram slediti vodi. Kasneje smo tisti del 
nepregledanega brezna, ki je ostal od glavnine, 
poimenovali Pozabljena štirna. – 100 m globine je bilo 
torej doseženih in preseženih. Moram priznati, da je 
takrat vse vrelo iz mene, v prvi vrsti adrenalin. Za 
menoj so kmalu prišli še ostali in skupaj smo se veselili 
izjemnega dosežka. Toda veselje ni trajalo dolgo, kajti 
na -112 m je naše napredovanje zaustavila 
neprehodna ožina, za katero je kamen lepo 
poskakoval, rekvizitov za širjenje pa nismo imeli s 
seboj. Tako smo po kratkem posvetu sklenili, da je bilo 
za ta dan dovolj in da nadaljujemo prihodnjič. 

15.–16. 8. 2009 – Vest o ogromni jami se je hitro 
razširila med nami in privabila še ostale člane in 
članice. Ker je zadeva postajala vse daljša in globlja, 
smo se odločili, da postavimo tabor. Glede na to, da se 
nas je kar veliko nabralo, smo formirali več ekip. Od 
udarne, opremljevalne, merilne in tako naprej. Andrej 
Gašperič in Jože Tomšič sta se lotila ožine, ki je bila 
pretrd zalogaj na predhodni akciji. Skozi razširjeno 
ožino so nadaljevali poleg Andreja še Anže Tomšič, 
Jože Stopar ter Jernej Tramte in se v podobnem 
vrstnem redu na 155 m globine zaustavili pred novo 
neprehodno ožino. Tom se je medtem vrnil na površje, 
da bi pripravil prostor za bivakiranje in dostavil opremo, 
ki je še ostala na obračališču. V večernih urah sta se 
taboru pridružila Miha in Tanja Rukše, naslednji dan 
navsezgodaj pa še: Borut Ponikvar, Davorin Dobaj, 
Mateja Luzar, Gregor in jaz. Po obilnem zajtrku smo se 
odpravili v jamo. Vajeti je v roke prevzel Miha, ki se je 
otovorjen z macolo in »majzlom« napotil proti dnu. 
Sledil mu je Borut, jaz in Gregor pa sva se lotila 
meritev. Anže ter Tanja, ki sta bila v tretji ekipi, sta se 
odločila, da bosta kar se da natančno preiskala veliko 
kapniško dvorano z mogočno 50 m vertikalo sredi nje. 
Mihi in Borutu je uspelo prodreti še 11 m globlje od 
točke, na kateri so se dan prej ustavili predhodniki. 
Nekoliko kasneje sem se jima pridružil še jaz. Na veliko 
presenečenje se je jama v globini 166 m zaprla z ozkim 
meandrom in krušljivim, nestabilnim materialom. Na 

Šumeča polšna  
Jamarski klub Novo mesto 
Na Poljanski gori so jamarji razširili polšno in prišli v 166 m globoko in 516 m dolgo jamo, ki je postala 5. najgloblja ja-
ma na Dolenjskem.  

Katastrska številka 9724 
Dolžina (2009/2015) 516 m / 516 m 
Globina (2009/2015) 166 m / 166 m 
Nadmorska višina vhoda 633 m 
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tem mestu smo torej zaključili. Podoben scenarij sta 
doživela Anže in Tanja.  

22. 8. 2009 – Na zadnji akciji, ki se je začela s 
prvimi sončnimi žarki in končala v poznih večernih 
urah, smo jamo do konca raziskali, izmerili in jo v 
sklepnem dejanju razopremili. Tokrat sta delovali dve 
ekipi. V prvi sva Frenk in jaz potegnila meritve do 

konca, v drugi (Tom, Anže, Šini, Klemi) pa še zadnjič 
preiskali možnosti za nadaljevanje in pričeli z 
razopremljanjem. Slednjemu sva se pridružila še s 
Frenkom. Pozno popoldne je bilo 400 m blatne vrvi 
zunaj in s tem jama razopremljena. Zgodba o majhni 
polšni, ki je postala velika, se je zaključila. 

Srečko Vidic 

Sodelujoča društva v letu 2009: Jamarski klub Novo mesto 
 Udeleženci akcij v letu 2009: Gregor Brulc, Jože Tomšič - Tom, Anže Tomšič, Damijan Šinigoj - Šini, Klemen Mihalič - Kle-
mi, Franci Zupančič - Frenk, Andrej Gašperič, Mihael Rukše, Tanja Rukše, Jože Stopar, Jer-
nej Tramte, Borut Ponikvar, Davor Kacin, Mateja Luzar, Davorin Dobaj, Srečko Vidic 
 Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 

ŀ Vidic, S., 2009. Šumeča polšna.  Jamar 2009/2, str. 26–27. 
ŀ Vidic S., 2012. Šumeča polšna. Dolenjski kras 2012/6, str. 53–56. 
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Jama pod Jamskim gradom velja v letu 2009 za 
drugi najdaljši jamski sistem v Sloveniji. O njenem 
nastanku je bilo povedanega že veliko. Nesporni dejstvi 
sta, da jo je izoblikovala ponikalnica Lokva in da so 
podzemne vodne poti neposredno povezane z 
Vipavsko dolino. Povezava med Jamo pod Jamskim 
gradom in Vipavsko jamo (izviri reke Vipave) je bila 
domnevno ugotovljena že v 19. stoletju s pomočjo 
lesne žagovine, po drugi svetovni vojni pa so z uporabo 
strokovnih metod to povezanost tudi dokončno potrdili.  

Izjemen podzemni potencial Predjame z zaledjem 
privlači številne generacije slovenskih jamarjev, ki 
njeno nedrje raziskujejo že več kot sto let. Pri teh 
raziskovanjih smo pomembno vlogo odigrali tudi 
postojnski jamarji, zbrani v Društvu za raziskovanje jam 
Luka Čeč. Sistem Jama pod Jamskim gradom obsega 
13 km podzemnih rovov, z novimi odkritji v letu 2009 pa 
z gotovostjo trdimo, da sistem presega 14 km. V 
mesecu marcu 2009 smo tako člani DZRJ Luka Čeč po 
več letih raziskovanj povezali Bojanovo jamo z Jamo 
pod Jamskim gradom.  

Vhod v Bojanovo jamo se nahaja 740 m severno od 
Jamskega gradu. Do odkritja te povezave so nas 
pripeljale večletne raziskave, ki jih na tem območju 
izvajamo od leta 2005 in so že botrovale k odkritju 
bližnje Lenčkove jame. Prav odkritje Lenčkove jame 
nas je vzpodbudilo k temu, da smo pozornost usmerili v 
iskanje povezav okoliških jam s Predjamskim 
sistemom. Raziskave v Lenčkovi jami so se po letu 
2005 nenadejano zaustavile, saj nismo našli 
nadaljevanja, kakršnega je obetal prepih na vhodu v 
jamo. Zaradi neuspelih raziskav v Lenčkovi jami smo 
se stvari lotili na drugem koncu, in sicer v Zahodnem 
rovu (Predjamski sistem), ki se nahaja približno 150 m 
vertikalno pod Lenčkovo jamo. S plezanjem kaminov 
smo se skušali prebiti ''od spodaj navzgor'' in povezati 
obe jami. Po nekaj poskusih plezanja kaminov, ki so se 
vsi zaključili z neprehodnimi ožinami, smo po namigu 
Jurija Hajne, našega člana, pričeli s plezanjem kamina 
v novo raziskanem rovu, ki se nahaja tik pred Zavito 
dvorano. Kamin se je že v začetku zdel obetaven, saj 

se je v njem čutilo strujanje zraka. Marca leta 2006 smo 
pričeli s tehničnim plezanjem. Po dveh mesecih 
plezanja (v vikend akcijah) smo dosegli skupno višino 
110 m. Glede na položaje novih rovov, ki smo jih 
določili s pomočjo krožnih anten in jamskega radia 
Nicola, smo sklepali, da se nahajamo približno 30 m 
pod površjem in hkrati 150 m vzhodneje od Lenčkove 
jame. Upanja, da bomo medsebojno povezali obe jami, 
je bilo takrat konec. To bridko spoznanje, če temu 
lahko tako rečemo, pa je botrovalo novi najdbi. V gozdu 
(nad rovi Predjame) se namreč nahaja že znana 
obetavna luknja s prepihom. 

Poletje 2006 je minilo v znamenju napornega 
kopanja dihalnika (Bojanova jama), ki je bil sprva le 4 m 
globoka luknja, kasneje pa se je jama odprla in vpadli 
smo v 30 m globoko brezno. V zgornji polovici brezna 
je bilo videti večjo dvorano in horizontalni razvoj rovov. 
Dolgo časa smo potrebovali, da smo našli nadaljevanje 
jame, nato pa smo vendarle zaznali prepih, ki je vlekel 
izza blatnega podora na koncu dvorane in pričeli smo z 
odkopavanjem kamenja. Celo leto 2007 smo 
potrebovali, da smo se prebili skozi ta skalni podor, ki 
se je izkazal za prelom, vzdolž katerega se je razvijala 
jama. Na začetku leta 2008 smo prešli horizontalne 
rove in se med ogromnimi skalnimi bloki pričeli strmo 
spuščati v globino. Do konca leta smo se prek nekaj 
vzporednih brezen in s številnimi vmesnimi kopanji 
uspeli prebiti do končne globine 135 m. Nadaljevanje 
Bojanove jame smo našli na začetku lanskega leta, ko 
smo s cigaretnim dimom zadimili njene zgornje dele in 
odkrili pihajočo špranjo. Od tam naprej smo nato dobra 
dva meseca marljivo kopali in se prebijali vzdolž že 
znanega preloma. Konec februarja, ko je kopanje rova 
zaradi potencialne zrušitve postajalo čedalje bolj 
nevarno in ko smo bili z moralo že čisto na dnu, smo 
sklenili izmeriti poligon jame. Na našo srečo se je 
izkazalo, da smo se s kopanjem zaustavili nekaj metrov 
stran od preplezanih delov v Predjami.  

21. marca 2009 smo se razdelili v dve ekipi, ki sta 
se v podzemlje podali vsaka iz svoje smeri. Kričanje iz 
kamina v Predjami je bilo slišati tudi v Bojanovi jami, 

Bojanova jama – Jama pod Jamskim gradom  
Društvo za raziskovanje jam Luka Čeč Postojna  
Jamarji so povezali Bojanovo jamo, nekdanji dihalnik, s Predjamskim sistemom (katastrska številka 734), ki je s tem 
presegel dolžino 14 km.  
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Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Fajdiga B., 2010. Iz podelitve nagrade Viljema Puticka za leto 2009. Jamar 2010/1, str. 7.  
ŀ Milharčič M., Sedmak I., 2010. Povezava Bojanove jame s Predjamskim sistemom. Jamar 2010/1, str. 18–21.   

Sodelujoča društva v letu 2009: Društvo za raziskovanje jam Luka Čeč Postojna, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, 
Jamarsko društvo Rakek, Jamarsko društvo Sežana, Jamarski klub Železničar  

Udeleženci akcij v letu 2009: Marjan Vilhar, Ivo Sedmak, Matjaž Milharčič, Jernej Petrovčič, Dušan Tominc, Ana Kobe, 
Izidor Šantek - Zupančič� 

skozi špranjo med skalami pa smo se uspeli celo 
rokovati! Tako smo po večletnih prizadevanjih končno 
povezali Jamo pod Jamskim gradom z novo Bojanovo 
jamo. 

Matjaž Milharčič, Ivo Sedmak 



Špageti, Razbita jama, 2010.  Avtor fotografije: Matjaž Milharčič  
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2010 
Za leto 2010 sta na razpis prispela 2 dosežka: 
ŀ Razbita jama, Jamarsko društvo Rakek 
ŀ Vrtnarija, Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin, Imperial College Caving Club  
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2010 je: 
ŀ Vrtnarija, Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin, Imperial College Caving Club 

Avtorica fotografije: Jana Čarga 
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Razbita jama leži na SZ pobočju Škanskega griča, 
ki razmejuje Cerkniško jezero in dolino Rakovega 
Škocjana. Gre za nov vhod v Zelške jame, ki omogoča 
dostop do slabo raziskanega vodnega rova, enega 
glavnih odtokov Cerkniškega jezera.  

Začelo se je z oglednimi akcijami v Južnem rovu 
Zelških jam, kjer je bilo vsakič bolj jasno, da nismo 
dorasli napredovanju v podor z balvani nad glavo. Nato 
je bila opravljena meritev rova z zanko za izravnavo 
netočnosti ter projekcija na površje. Direktno na 
površju, razen vrtače, ni bilo ničesar oprijemljivega. 
Določena sta bila smer in naklon preloma, ki tvori Južni 
rov. Že prvo iskanje v snegu, dne 1. 2. 2008, je dalo 
rezultat. Izhodišče je bila projekcija točke podora na 
površje, nato nadaljevanje v smeri preloma po strmem 
pobočju udornice. Na skalnem robu udornice se teren 
poravna. Tam se nahaja vrtača, ki je na JV zaprta s 
5 m steno, na SZ pa je odprta proti udornici. Na 
3 mestih v robovih te dolinke je bil sneg pretopljen, med 
kamenjem se je čutil rahel prepih. 

Z velikim optimizmom smo se dela na dihalniku lotili 
marca 2008. Po posutju materiala na samem površju 
smo drastično povečali varnostne ukrepe z odstranitvijo 
strmega brega nad vhodom in postavitvijo jeklene 
kletke. Jašek je postal globok, zato smo postavili 
trinožnik in tako v 11 cca. 8-urnih akcijah prišli do 
prvega, malo večjega prostora. Upali smo na preboj, 
zato se je ta dan akcije udeležilo rekordno število ljudi. 
Na žalost smo naleteli le na zasuto kamro.  

Nadaljevali smo s kopanjem v skalni razpoki do 
globine 12 m. Nižje (do 22 m) je bilo potrebno 
prekopani del vseskozi utrjevati z armirno mrežo in 
odrskimi cevmi. Na 40. akciji se je rov končno zravnal. 
To nas je razveselilo, a je hkrati začelo predstavljati 
resno težavo, saj se je podor tako znašel nad glavo. 
Vse skupaj je bilo kljub utrjevanju precej labilno, in tako 
je ta kopani del dobil ime »Območje somraka«. Do 
končnega preboja v prostornejši meander smo 
potrebovali še 6 akcij. Od tam je kamen veselo padel 
kakih 20 m v globino. 

Otovorjeni z veliko količino opreme in dobre volje 
smo se 18. 7. 2009 spustili skozi Območje somraka do 
prehoda, kjer je čakal Deviški meander. Meander se je 
razširil in spustili smo se čez prvo stopnjo, do globine 
40 m. Za očitnim prehodom se je odprlo brezno, 
premera 5 x 5 m, bogato s sigo in okrašeno z metrskimi 
špageti se je spuščalo 80 m do končne globine 118 m. 
Nadaljevanje v horizontalno jamo je 7 m nad 
zagruščenim dnom, kjer se je kratek vodoraven rov 
zaključil v ožini z močnim prepihom.  

Čez kak teden smo se vrnili v jamo, tokrat 
opremljeni z več vrvmi in macolo. Po razširjeni ožini 
smo nadaljevali z raziskovanjem neznanega. Med 
balvani se skozi vodoraven rov pride do večjega 
prostora, velikega 20 x 20 m. Na tem območju je veliko 
jamskega okrasja, kot so: 1 m dolgi špageti, poševno 
raščeni stalagmiti in kristalno bela siga. Sledi rov, dolg 
cca. 50 m, in ob strani lahko vidimo osušeno strugo 
potočka, ki teče ob poplavah. Sledi hodnik pravilne 
trikotne oblike, imenovan »Star gate«. Zatem se rov 
ponovno precej razširi v rov s številnimi ponvicami. Na 
tem mestu se že sliši šum vode. Prišli smo do 
podzemne reke Rak, ki si v veliki dvorani, visoki preko 
60 m, med balvani utira pot. S tem smo utrli kopensko 
pot do delov med sifonoma Karlovice in Zelških jam.  

Da bi zaščitili jamsko okrasje, smo napeljali trak ter 
tako označili pot. Slednje se je izkazalo za dober ukrep, 
saj so deli izven označene poti »prometnice« še vedno 
nedotaknjeni. Začeli smo z merjenjem rovov. V sklopu 
Razbite jame smo izmerili 630 m rovov, v vodnem rovu 
pa smo namerili 2218 m rova (okrog 400 m novih 
rovov). 

Z odkritjem Razbite jame je omogočeno 
sistematično raziskovanje v velikem vodnem rovu 
Zelških jam (kjer so bili že leta 1997 naši potapljači). S 
tem je omogočeno tudi povezovanje Zelških jam s 
sistemom Karlovice, kar bi bil drugi najdaljši jamski 
sistem v Sloveniji. 

Marko Matičič 

Razbita jama 
Jamarsko društvo Rakek 
Na severozahodnem pobočju Škanskega griča so jamarji z odkritjem Razbite jame utrli kopensko pot do delov med 
sifonoma Zelških jam in Karlovice ter odkrili 400 m novih rovov.� 

Katastrska številka 10433 
Dolžina (2010/2015) 630 m / 630 m 
Globina (2010/2015) 126 m / 126 m 
Nadmorska višina vhoda 645 m 
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Sodelujoča društva v letu 2010: Jamarsko društvo Rakek, Jamarski klub Borovnica, Društvo za raziskovanje jam Luka Čeč 
Postojna  
 Udeleženci akcij v letu 2010: Matej Zalokar, Tone Ileršič, Miha Prudič, Peter Ileršič, Miha Ileršič, Aleš Štrukelj, Ana Mako-
vec, Matjaž Milharčič, Ana Matičič, Tomaž Svet, Damjan Intihar, Marko Matičič� 
 Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 

ŀ Zalokar M., Matičič M., 2010. Razbita jama. Jamar 2010/2, str. 16-21. 
ŀ Fajdiga B., 2011. Podelitev nagrade Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek leta 2010. Jamar 2011/1, str. 8. 
ŀ Jernejčič A., 2011. Rakovški jamarji odkrili Razbito jamo. Notranjsko-kraške novice 2011, št. 10/11, str. 9. 
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V zelo uspešni odpravi »Vodna Sled 2010« nam je 
v skupnem uspelo odkriti v jami Vrtnarija 2,2 km novih 
jamskih rovov pod 500 m globine ter ob tem odkriti 
lepote, ki so zagotovo redkost v alpskih jamah. 

Jamarski klub ICCC se prvič pridruži lokalnemu 
klubu JSPDT pri raziskavah na Migovcu v letu 1994. 
Jama Vrtnarija se odkrije v letu 2000 in se v pičlih 
4 letih poglobi do 802 m. Po naravi je tipična alpska 
jama z vertikalnimi brezni do globine 550 m, kjer pot 
presekajo dolgi vodoravni freatični rovi, imenovani 
Galerija Prijateljstva. Jama se vodoravno nadaljuje še 
nadaljnjih 3,5 km in se konča kot manjši blatni sifon.  

V jami Vrtnarija se med odpravami v letih 2005 in 
2007 raziskujejo manjši stranski rovi, Captain 
Kangaroo, in tako približajo jamo Vrtnarijo Sistemu 
Migovec. Analiza podatkov pred odpravo v poletju 2008 
kaže, da je ta del le slabih 20 m ± 50 m od jame M 2. 
Nadaljnje raziskave torej potekajo v smeri povezave, 
zato se jamo M 2 v letu 2008 opremi na novo, 
naslednje leto pa postavi podzemni kamp, Metal Camp, 
na -254 m. Jami še vedno nista bližje, saj je napredek 
počasen in težak, prinese pa druga odkritja. V letu 
2009 se je del Captain Kangaroo povezal z prvotnim 
delom Vrtnarije v predelu Falls Road na -562 m v 
Galeriji Prijateljstva.  

Sama odprava se je pričela že pred prihodom 
kombija, polnega opreme iz Anglije, saj se je ekipa treh 
jamarjev odpravila na Migovec ter pripravila bazni kamp 
in seveda najpomembnejše: zbiranje vode. Velik uspeh 
in učinkovitost letošnje odprave sloni tudi na celotni 
pripravi transportk že v Angliji, za postavitev 
podzemnega kampa ter preopremljanje glavne poti v 
jami do kampa. Prva dva dni odprave je bilo namenjeno 
preopremljanju več kot 500 m vertikalne dolžine, za kar 
smo porabili 600 m novih vrvi, pri tem pa iz jame 
odnesli približno deset let stare vrvi za potrebe 
testiranja. 

K odličnim rezultatom odprave je zagotovo 
pripomogla uporaba podzemnega kampa Camp X-Ray 

na -654 m, ki je pod streho vzel kar 4 jamarje in je 
obratoval 24 ur na dan kar 19 dni.  

Največji del letošnjih odkritij, se nahaja v bližini 
brezna Zimmer. Preostali del raziskav je potekal v 
globljih delih Vrtnarije. 

Na dnu brezna Zimmer se lahko odpravimo v tri 
smeri. Prva je do sedaj poznana Galerija Prijateljstva, 
druga smer so Tolminska Korita, tretja pa okno, 
imenovano Leopard. To okno je prvič preplezano v letu 
2001, ampak bomo, zaradi velikih odkritij v Galeriji 
Prijateljstva in težkem napredku zaradi blata, 
raziskovanje tukaj opustili. 

Letošnji ponovni obisk Leoparda nam tako na veliko 
presenečenje odkrije kar 1,5 km novih galerij. Gre za 
zelo star del jame, ki se razvija vodoravno in med seboj 
prepleta. Tla so prekrita z suhim blatom, na nekaterih 
delih najdemo pesek in celo sigo. Za največje 
presenečenje pa so poskrbeli: najdeni kristali, kalcitni in 
aragonitni, stalaktiti ter neverjetne blatne formacije. 

Ta del smo raziskovali v treh delih: Wonderland, 
Prince Consort Road in Palace of King Minos. Na 
celotnem območju je še veliko sledi in upanja na 
ponovna velika odkritja v prihodnjih odpravah. 

Prve raziskave v predelu Tolminska Korita se 
pričnejo v odpravi Brzzvezdna Noč, ki je potekala v letu 
2009. Kot nam že ime pove, je to vodni del jame, kjer 
se voda kaskadno preliva prek brezen. Raziskave v 
tem delu se letos končajo s povezavo v spodnje dele 
Vrtnarije, Envy na -654 m.  

Najgloblji del letošnjih raziskovanj nas pripelje do 
brezna Insomnia, kjer se jama nadaljuje. Po vnosu 
podatkov ugotovimo, da smo le 4 m višje od trenutno 
najnižjega dela Vrtnarije. Predvidevamo, kako ni 
razloga, da bi se jama tukaj zaključila in upamo na 
poglobitev. 

Jama M 2 v tej odpravi ni bila obiskana, saj so bile 
vse raziskave skoncentrirane v novo odkritih galerijah 
in učinkovitosti izrabe podzemnega kampa.  

Vrtnarija 
Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin,  
Imperial College Caving Club 
Na Tolminskem Migovcu v jami Vrtnarija so jamarji odkrili 2,2 km novih jamskih rovov več kot 500 m globoko. Sistem 
Vrtnarija je konec 2010 dolg 8,8 km z možnostmi nadaljevanja in povezave v sistem, dolg preko 20,3 km.  

Katastrska številka 8283 
Dolžina (2010/2015) 8.776 m / 8.776 m  
Globina (2010/2015) 807 m / 807 m  
Nadmorska višina vhoda 1794 m 
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Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Čarga J., 2011. Novice izpod Migovca (Jamarska odprava - Izgubljeni raj 2011 (15. 7.-15. 8. 2011). Jamar 2011/2, str. 4-5.  

Po najnovejših podatkih bi celotni sistem ob 
povezavi v skupnem meril 20308 km brez jamskega 
potapljanja, kar pa je zelo velik uspeh, saj je za alpske 
jame ta sistem neverjetnega obsega.  

Da je celotna odprava potekala tako zelo 
učinkovito, gre zahvala vsem, ki so kakor koli 

pripomogli pri delu. Pomembna odkritja letošnjega leta 
so bili plod skupnih prizadevanj članov ICCC-a in 
JSPDT. Sistem Vrtnarija je tako po novem dolga 
8776 m ter se hkrati ponaša z neizmerno lepoto 
dvoran, posuto z tisočerimi kristali. 

Jana Čarga, Jarvist Frost 

Sodelujoča društva v letu 2010 Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin, Imperial College Caving Club 
 Udeleženci akcij v letu 2010 JSPDT: Erik Bončina, Andrej Fratnik, Iztok Možir, Zdenko Rejec, Karin Rutar, Tjaša Rutar, Nejc 
Maver; ICCC: Gergely Ambrus, Myles Denton, Jan Evetts, Mike Foley, William French, Jarvist 
Frost, Dan Greenwald, Alex Herriott, James Hooper, Andy Jurd, James Kirkpatrick, Nikolas 
Kral, Martin Mc Gowan, Kate Smith, Tharatorn Supasiti, Richard Venn, Dave Wilson, Tim 
Wright; JSPDT/ICCC: Jana Čarga 

Palača kralja Minosa. Avtor fotografije: Iztok Možir 







Klasičen del rova »via Jurišče« v jami Obrh Čolniči. Spodnji del rova je ob visokem vodostaju predvidoma pod vodo, zgornji del nikoli in zato bogato zasigan. Avtor fotografije: Matej Kržič 
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2011 
Za leto 2011 so na razpis prispeli 4 dosežki: 
ŀ Javorniška jama, Jamarsko društvo Rakek 
ŀ Obrh Čolniči, Društvo ljubiteljev Križne jame 
ŀ Davorjevo brezno, Jamarsko društvo Hrpelje - Kozina, Commissione Grotte Eugenio Boegan 
ŀ Jama sežanske Reke, Jamarski odsek Slovenskega planinskega društva Trst, Jamarsko društvo Sežana, Jamar-

sko društvo Danilo Remškar Ajdovščina 
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2011 je: 
ŀ Obrh Čolniči, Društvo ljubiteljev Križne jame 

Avtor fotografije: Marko Simić 
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Vhod leži pod pobočjem manjše doline na prvi 
uravnavi nad Jamskim zalivom Cerkniškega jezera. 
Jama je del še neodkrite vodne povezave med 
Cerkniškim jezerom in Rakovim Škocjanom, ki mora biti 
bolj južno od Zelških jam, torej pod vznožjem 
Javornika. 

Čez vhod je bila zavaljena velika skala. To smo z 
vitlom prevalili na stran. Po 5 m se je brezno zaprlo 
brez očitnega nadaljevanja. Do skalnih sten in prepiha 
je bilo potrebno prekopati precej zemljine. Po 
prekopanem vhodnem delu se splazimo skozi ozko 
stopnjo (Sapnik), ki se nadaljuje v visok meander. Za 
njim je prva prostornejša stopnja. Nadaljuje se v 
špranjasti pasaži na dnu, kjer je po 40 m navidezno 
gruščasto dno. Nadaljevanje je 5 m više v oknu in ozki 
razpoki, ki deluje kot obvoz do spodaj ležečega brezna. 
Brezno se zaključi z blatom zatrpanim skalovjem. Gre 
za slepo brezno, ki je proti dnu obloženo z blatom in 
priča o občasnem visokem poplavnem nivoju. Dno tega 
kraka je od roba Grozne dvorane oddaljeno manj kot 
20 m. Do sem smo prišli že leta 2010. 

V lanskem letu pa nam je uspelo najti prehod v 
notranjo jamo. Ta je bil najden na mestu pod 
Sapnikom. Tam je bila prebita ožina iz blatno-
kamnitega kompozita. Odpre se 20 m brezno. Na dnu 
je sledila še ena ožina, za njo pa slepo brezno s 
kaminom. Po preplezanem kaminu, ki deluje kot visoko 
sedlo, se odpre prvi večji prostor s kapniki. 

Strme sigaste police nato vodijo v prepadne stene 
Grozne dvorane. Pridemo do skoraj 30 m visoke strme 
blatne sipine, kjer ob vznožju ob povišanem vodostaju 
teče prava reka. 

Odtočni rov je Brezvezni rov. Od dvorane se odcepi 
na jugu, kjer se za balvani začne z nekaj globokimi 
tolmuni. Hitro se konča, voda izgine v nizkem sifonu. 

Pritočni, Kravji rov, se začne na severnem vogalu 
dvorane. Začne se s serijo zdrsnih blatnih pobočij, ki 
vodijo v globoke tolmune. Za tem se odpre visok in 
prostoren rov, ki ostro zavije proti vzhodu. Kmalu 
pridemo do sifona, ki ga lahko zaobidemo čez strmo 

blatno sipino. Sledi jezero in območje med sabo 
povezanih prehodov. Naprej spet pridemo do tekoče 
vode, ki izvira med kamni iz podora na koncu rova. 
Glede na lego v naravi do Bele dvorane (sistem 
Karlovic) manjka manj kot 50 m. Na tem mestu je 
udornica Kravja jama, ki je staro jamo presekala. Prav 
ta, z udornico prekinjeni veliki rov Karlovice, 
neposredna bližina in prava smer vhoda v Javorniško 
jamo, je bil glavni motiv za vztrajanje v jami. 

V Grozni dvorani, se odcepi še en rov. Hitro se 
spusti do jezera, polnega živega blata. Na koncu le-
tega se proti jugu odcepi Javorniški rov, proti zahodu 
pa pridemo do Atlantid. Tam se prostorni rov na več 
mestih konča s sifoni. Skozi vodo se vidi-sluti nižji nivo 
prostornih rovov. 

Javorniški rov je v začetku suh, nato s strani vanj 
priteče voda iz Brezveznega rova. Napredujemo po 
dolgem jezeru. Levo in desno je pod steno nekaj 
manjših odtokov, glavni odtok pa je verjetno v sifonu 
pod velikim skalnim kotlom, ki preseka rov. Rov se nato 
nadaljuje enakomerno prek nekaj sigastih pregrad in 
klančin v širši in nižji rov. Ta zavije proti zahodu, kjer ga 
hitro prekine visok prostoren kamin. Podorni material v 
obliki nasipnega stožca je zasul nadaljevanje, ki se 
kaže za kaminom. Prisoten je prepih, kopati pa bi bilo 
treba v blato vsaj 5 m. Skupno je bilo lani odkritih in 
izmerjenih okrog 1150 m rovov. 

Končna točka Javorniškega rova je blizu neznanim 
delom, ki morajo obstajati za odtočnim sifonom Male 
Karlovice. Ta ožina je naša najboljša možnost za 
napredovanje v »pravo« Javorniško jamo. Ta mora 
obstajati v vznožju Javornikov in odvaja velik del vode 
iz Cerkniškega jezera v Rakov Škocjan. 

Javorniška jama je nov del velike sestavljanke 
podzemlja med Rakovim Škocjanom, Cerkniškim 
jezerom in Javornikom ter omogoča potapljačem 
dostop do novih podzemnih območij.  

Marko Matičič 

Javorniška jama 
Jamarsko društvo Rakek 
Jamarji odkrijejo del vodne povezave med Cerkniškim jezerom in Rakovim Škocjanom.  

Katastrska številka 10357 
Dolžina (2011/2015) 141 m / 141 m 
Globina (2011/2015) 93 m / 93 m 
Nadmorska višina vhoda 636 m 
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Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Matičič M., 2011. Javorniška jama, Jamar 2011/2, str. 28-31.  

Sodelujoča društva v letu 2011: Jamarsko društvo Rakek 
 Udeleženci akcij v letu 2011 Miha Prudič, Matej Zalokar, Tone Ileršič, Tomaž Svet, Uroš Frlan, Simon Hiti, Luka Zalokar, 
Marko Matičič� 
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Obrh Čolniči 
Društvo ljubiteljev Križne jame 
Jamarji odkrijejo 2 km rovov v običajno potopljeni jami na robu Cerkniškega jezera v smeri proti Loškemu polju.  

Katastrska številka 9964 
Dolžina (2011/2015) 2700 m / 2700 m 
Globina (2011/2015) 61 m / 61 m 
Nadmorska višina vhoda 550 m 

Sodelujoča društva v letu 2011: Društvo ljubiteljev Križne jame, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Jamarski klub Železni-
čar 
 Udeleženci akcij v letu 2011: DLKJ: Matej Kržič - Kržo, Gašper Modic, Maša Švegelj, Alojz Troha, Boštjan Burger, Ciril Mli-
nar - Cic, France Kandare - Frenk, Rajmund Sterle; DZRJL: Matija Perne, Mitja Prelovšek - 
Čot, Primož Jakopin - Klok, Slavko Polak; JKŽ: Matej Mihailovski� 
 

Nadaljevanje jame je bilo odkrito 15. septembra 
2011. Mitja Prelovšek in Matej Kržič sva se splazila 
skozi ožine podora nad sifonskim jezercem v več kot 
2 m širok in približno toliko visok rov. Zaradi 
pomanjkanja luči in ker sva bila v jami že dlje od 
dogovorjenega časa, sva prepihu, ki je vlekel iz 
nadaljevanja, sledila po rovih še okoli 250 m, se ustavila 
nad sifonskim jezerom in potem vrnila do izhoda. Čez 
nekaj dni se je številčnejša ekipa z jamarsko opremo 
vrnila v jamo, prečila sifonsko jezero in prišla v 
prostrane rove podzemnega Obrha. Po pregledu večine 
danes znanih rovov je sledilo še 5 jamarskih ekskurzij, 
na katerih se je večinoma merilo in fotografiralo. Za 
ekskurzije in raziskave je bilo zelo malo časa, saj je 
jamo poplavilo že 22. oktobra 2011. Zaradi izjemne 
zagnanosti merilnih ekip in vztrajnosti raziskovalcev je 
bila, kljub napornemu plazenju skozi okoli 1000 m 
začetnih in srednjih delov jame ter posameznim 
nevarnim prečenjem nad sifonskimi jezeri, v 5 tednih 
izmerjena velika večina znanih rovov v dolžini dobrih 
2,7 km (izmerjenega poligona je 3165 m). Od vhoda do 
mesta, kjer se jama »odpre« v regionalno pomembne 
rove, je potrebno v eno smer uro in pol plazenja po 
rovih, kjer na nekaj desetih metrih ne moreš s trebuha 
niti na kolena. Ker smo merilci želeli čim bolj izkoristiti 
čas suše, smo se odločili le za izdelavo tlorisnega 
načrta in ne tudi iztegnjenega profila in prečnih prerezov 
rovov. To seveda ne bi smela biti praksa v jamarstvu, 
vendar v nasprotnem primeru jame niti približno ne bi 
izmerili v zadovoljivem obsegu, saj je bila poplavitev 
jame venomer le vprašanje dni. – Ob intenzivnih 
padavinah namreč jamo povsem poplavi v slabi uri, taka 
potem običajno ostane naslednji dve leti. Hkrati to tudi 
pomeni, da je opažanje porasta vodostaja v prostranih 
rovih že prepozno za vrnitev proti izhodu. Raziskovanje 

jame je možno le ob izredno suhem in izredno stabilnem 
vremenu, ob spremenljivem vremenu je jama izredno 
nevarna. Na najbolj številčni meddruštveni 
interdisciplinarni ekskurziji 24. septembra smo morali 
celo preplavati sifonsko jezero na koncu srednjih delov 
jame. Zaradi kratkotrajnega naliva se je namreč gladina 
kraške podtalnice dvignila za 1 m, kar je onemogočalo 
prehod po suhem. Ta ekskurzija je bila najbolj uspešna. 
Merili smo jamske rove, jih klasično fotografirali. Boštjan 
Burger je posnel precej prostorskih fotografij. Jamo smo 
tudi proučili s speleobiološkega in hidrogeološkega 
vidika. Večina aktivnosti je bila tudi posneta s kamero. 
Skupno je bilo na ekskurzijah narejeno več kot 
300 fotografij. 

Največji prostor v jami je Dvorana izginule reke z 
dolžino prek 90 m in širino vsaj 35 m. Najdaljša 
teoretična vizura znaša 155 m. Dvorana izginule reke je 
tudi križišče vsaj štirih rovov. Hidrološko je jama izredno 
zanimiva zaradi dinamike poplavljanja in umikanja vode 
in več kot 22 podzemnih sifonskih jezer, podzemnega 
vodnega toka javorniške vode ter dveh velikih sifonov, ki 
najverjetneje dovajata vodo iz Golobine. 

Veliko presenečenje predstavljajo najdbe sledi 
jamskih medvedov. Najdeni so: 4 skeleti skoraj v 
anatomski legi, številne kosti v meljastem sedimentu 
struge podzemnega Obrha in na več mestih tudi 
medvedji obrusi. S stališča speleobiologije je ta jama 
edini objekt v širši okolici, kjer je dostopna podzemna, 
najverjetneje javorniška favna. Jama je zelo zanimiva s 
hidrološkega, geološkega, geomorfološkega in 
paleontološkega vidika, zato bo na osnovi obstoječega 
načrta v prihodnosti gotovo še doživela podrobnejšo 
obravnavo. 

Matej Kržič 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Jaksetič D., 2011. Odkrili nedotaknjena okostja jamskega medveda v zaledju Cerkniškega polja. Delo, 21. 09. 2011,           

URL: http://www.delo.si/novice/slovenija/odkrili-nedotaknjena-okostja-jamskega-medveda-v-zaledju-cerkniskega-polja.html  
ŀ Fajdiga B., 2012. Podelitev nagrade Viljema Puticka za leto 2011. Jamar 2012/1, str. 6. 
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Nova odkritja se začnejo v Meandru Tihe vode, kjer 
je bil odkopan nižji prehod, napolnjen s prodom in širjen 
manjši sifon hudournika, ki priteka iz starih delov. 
Odkritje je izredno pomembno ne le iz speleološkega 
vidika, ampak tudi iz hidrologije, ker v sotočju pod 
Dvorano Malega Šmarna nov pritok sega v kraški teren, 
ki se nahaja pod flišnim hribovjem Brkini. Novi deli (kot 
tudi cela jama) so v podlagi črnega apnenca. Na 
nekaterih mestih so sledi premoga, po večini tla 
prekriva mivka, flišnati prodniki in mulj. Aktivni del kljub 
tekoči vodi krasi siga, povsod pod stropom pa najdemo 
razkošne skupine heliktitov raznih oblik in velikosti. 
Spodnji potok priteka iz smeri severovzhoda (Očetov 
meander) in odteka jugozahodno v Beneški meander, 
kjer v končni dvorani izgine v večjem sifonskem jezeru 
dimenzij 30 x 25 m, globokem pa je vsaj 8 m, kar smo 

uspeli izmeriti brez potopa. V pritočni smeri prehod 
prekine velik podor, iz katerega zelo močno piha in 
priteka voda v nižjih stopnjah, ker se na tem mestu 
začne meander tudi dvigovati.  

Do 2011 je ta jama druga najgloblja jama v občini 
Hrpelje - Kozina, ker je za ta teren globina 280 m že 
ekstremna točka ter druga jama, iz katere je možen 
dostop iz fosilne jame do aktivnega vodnega toka. 

Leta 1905 je Ivan Andrej Perko v jami Dimnice prvi 
dosegel vodni tok na tem območju. Do sedaj kljub veliki 
konkurenci in intenzivnemu raziskovanju ni še nikomur 
drugemu uspelo najti česa podobnega, čeprav je minilo 
že dobrih 100 let.  

Davor Mesarec 

Davorjevo brezno  
Jamarsko društvo Hrpelje - Kozina,  
Commissione Grotte Eugenio Boegan 
V jami je bilo prej znanih 827 m rovov do globine 192 m, v letu 2011 pa so raziskali 1120 m rovov, dosegli globino 
280 m in odkrili podzemni vodni tok.  

Katastrska številka 10060 
Dolžina (2011/2015) 1947 m / 2147 m 
Globina (2011/2015) 280 m / 280 m 
Nadmorska višina vhoda 510 m 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Mesarec D., 2011. Davorjevo brezno. Jamar 2011/1, str. 20-26.  

Sodelujoča društva v letu 2011: Jamarsko društvo Hrpelje - Kozina, Commissione Grotte Eugenio Boegan 
Udeleženci akcij v letu 2011: JD Hrpelje - Kozina: Davor Mesarec, Iztok Šturm, Zlatko Miklavec; CGEB: Riccardo Corazzi, 

Davide Crevatin, Paolo de Curtis, Enrico Merlak, Spartaco Savio, Louis Torelli, Lucio Comello, 
Adriano Balzarelli, Silvia Campanini� 
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Reka Reka izvira pod kraškim masivom Snežnik, 
prve vode pa zbira že na hrvaški strani. Po 50 km 
površinskega toka po neprepustni flišni podlagi preide 
pri Vremah na apnenčasto podlago in prične izgubljati 
vodo. Reka je pred ponorom v Škocjanske jame 
oblikovala 4 m dolgo slepo dolino, ki je največja slepa 
dolina v Sloveniji. Reka, ki je tipičen hudournik, je tudi 
največja slovenska ponikalnica. Njen povprečni pretok 
je okrog 9 m3/s, minimalen okrog 0,16 m3/s, 
maksimalen pretok pa se približa 400 m3/s. Po ponoru 
v Škocjanskih jamah je njen tok podzemen na približno 
30 km. Vode Reke izvirajo v izvirih Timave pri Devinu, 
Timava pa se kot najkrajša italijanska reka po pol 
kilometra izlije v Jadransko morje.  

Podzemni tok Reke je danes dostopen na osmih 
točkah oziroma jamah, in sicer: Škocjanske jame, 
Brezno treh generacij, Kačna jama, Jama 1 v 
Kanjaducah, Jama Sežanske reke, Brezno v Stršinkni 
dolini, Labodnica in Čudovita jama Lazarja Jerka.  

Raziskovanje podzemnega toka Reke je glavni 
motiv jamarjev na Krasu že več stoletij. Sredi 
19. stoletja so se pričele sistematične raziskave 

Škocjanskih in drugih jam (Labodnice) predvsem v 
povezavi z iskanjem virov pitne vode za naraščajoče 
mesto Trst. Jamarji so do konca 19. stoletja raziskali 
Škocjanske jame, leta 1841 pa raziskali Labodnico, ki 
je bila z globino 329 m kar 60 let najgloblja jama na 
svetu.  

Podzemni tok Reke so logaški jamarji odkrili v Kačni 
jami leta 1972. Naslednje uspešno obdobje pa je bilo 
od leta 1999 do 2004, ko so bile odkrite kar 4 jame z 
dostopom do podzemnega toka Reke, in sicer Brezno 
treh generacij in Čudovita jama Lazarja Jerka leta 
1999, Jama 1 v Kanjaducah leta 2003 in Brezno v 
Stršinkni dolini leta 2004.  

Od 17. junija 2010 do 8. aprila 2011 je bilo 
opravljenih 55 akcij. K temu je potrebno prišteti še 
200 preteklih akcij Stojana in Claudia – skupaj torej: 
255 akcij, kar pomeni več kot 1000 delovnih ur. Skupno 
število akcij je 567. V jami je delalo in raziskovalo 
21 jamarjev in jamark. 

Bogomir Remškar 

Jama sežanske Reke 
Jamarski odsek Slovenskega planinskega društva Trst, 
Jamarsko društvo Sežana,  
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina 
Na Krasu so jamarji odkrili nov dostop do podzemnega toka reke Reke in lažjo pot do Brezna v Stršinkni dolini 
(katastrska številka 7849).  

Katastrska številka 10589  
Dolžina (2011/2015) 699 m / 807 m  
Globina (2011/2015) 340 m / 340 m  
Nadmorska višina vhoda 354 m  

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Sancin S., Remškar B., Cerkvenik R., 2011. Jama Sežanske Reke, povezana v sistem z breznom v Stršinkni dolini. Jamar 

2011/1, str. 17-19.  

Sodelujoča društva v letu 
2011: 

Jamarski odsek Slovenskega planinskega društva Trst, Jamarsko društvo Sežana, Jamarsko 
društvo Danilo Remškar Ajdovščina 
 Udeleženci akcij v letu 2011 JO SPD Trst: Claudio Bratos, Stojan Sancin, Dean Zobec; JD Sežana: Sara Bensi, Bonisolo 
Flamiano, Rosana Cerkvenik, Jordan Guštin, Jaka Jakofčič, Jure Jakofčič, Emil Kariž, David 
Maver, Bogdan Opara, Andrej Peca, Jasmina Rijavec, Zdenka Žitko; JDDR Ajdovščina: Matej 
Blaško, Klemen Cigoj, Blaž Kodele, Kevin Krečič, Robert Rehar, Bogomir Remškar� 



Dark Tranquility, Sistem Migovec.  Avtor fotografije: Jarvist Frost 
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2012 
Za leto 2012 sta na razpis prispela 2 dosežka: ŀ Sistem Migovec, Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin, Imperial College Caving Club 
ŀ Brezno pod žičnico (S-30), Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina 
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2012 je: 
ŀ Sistem Migovec, Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin, Imperial College Caving Club 

Avtorica fotografije: Jana Čarga 
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Na Tolminskem Migovcu, Jamarski Sekciji 
Planinskega Društva Tolmin (JS PDT) in Imperial 
Collage Caving Club (ICCC), končno uspe povezati dva 
jamska sistema – Migovec in Vrtnarijo v Sistem 
Migovec. Tako imamo sedaj najdaljši jamski sistem v 
Sloveniji s skupno dolžino 25,5 km in z višinsko razliko 
972 m. 

Glavnino podzemlja sestavljajo trije večji jamski 
sistemi: Primadona, Migovec in Vrtnarija. Migovec tako 
tudi dobi vzdevek "Votla gora". Jame se po globini 
spustijo vse do vasi Tolminske Ravne oz. do 
nadmorske višine približno 912 m.  

V zadnjih letih so jamarji poleg vseh ostalih raziskav 
intenzivno iskali tudi to povezavo. Možnost povezave je 
bila najbolj verjetna prek Kavkne jame, vendar je bilo 
najbolj obetavno mesto tudi najožje. V več akcijah so 
počasi napredovali, vendar povezave ni in ni bilo. Na 
letošnjem raziskovalnem taboru, z imenom "Sledi 
vetra", pa so jamarji samo v Vrtnariji skupaj odkrili nad 
2,5 km novih delov ter ponovno naleteli na neslutene 
podzemne lepote. Sreča se je jamarjem končno 
nasmehnila prav na koncu odprave, ko povezavo 
nepričakovano odkrijejo na globini 572 m.  

Trenutno najdaljša jama v Sloveniji se ne ponaša 
samo po kilometrih, ampak tudi po lepoti, saj je težko 
opisati lepoto dvoran, posuto s tisočerimi kalcitnimi in 
celo aragonitnimi kristali. Največje presenečenje so tudi 
stalaktiti, stalagmiti, helektiti in neverjetne blatne 
formacije ter čudovite freatične galerije, ki se prepletajo 
kot labirinti in so na delih prekrita z suhim blatom in 
celo sigo. 

Da sta Vrtnarija in Kavkna jama zelo blizu, so 
jamarji prvič zaznali leta 2007. Po podrobnejšem 
pregledu v programu Survex je bilo videti, da sta jami 
oddaljeni le okoli 30 m (±30 m). Naslednje leto so 
Kavkno jamo preopremili in podrobneje raziskali. 
Napredovanje je bilo počasno, saj je jama zelo 
zahtevna in ozka.  

Na drugi strani v jami Vrtnarija so leta 2009 jamarji 
odločijo taboriti na približno -250 m (Predel Kapitan 
Kenguru - Metal camp). Kamp je bilo kljub manjši 
globini zelo smiselno postaviti, saj je pot do tja zelo 
ozka in utrujajoča. Hkrati pa so si tako podaljšali čas, 
namenjen raziskovanju. Na tistem mestu je veliko 
razpotij, brezen in kaminov, tako da je bilo nemogoče 
poiskati pot do Kavkne jame s tiste strani. Vse, kar je 
jamarjem uspelo, je bilo povezati ta del jame s 
spodnjimi deli Vrtnarije. Ključ do povezave je bila torej 
Kavkna jama.  

Številne zimske akcije so bilo opravljene v Kavkni 
jami z namenom, da se prebijejo skozi ožine. Ves ta 
trud je jamarje vse do lanskega leta pripeljal le še do 
4 m (±30 m) razlike. Jamarji vedo, da so zelo blizu, 
ampak jim fizično ni uspelo povezati teh dveh sistemov. 
Med odpravo so izvedli dve intenzivnejši akciji, da bi 
povezali Kavkno jamo z Vrtnarijo. Tako sta se 
istočasno dve ekipi odpravili vsaka v svojo jamo. 
Rezultat je bila zvočna povezava med tema dvema 
sistemoma, saj je ekipa v Vrtnariji v predelu Kapitan 
Kenguru, zelo jasno slišala zvoke kladiva iz Kavkne 
jame. Upanje za povezavo na tistem mestu je bilo več 
kot upravičeno, a se jim do konca odprave ni uspelo 
prebiti skozi ožine v Kavkni jami. 

Na zadnji dan odprave se je manjša skupina 
jamarjev odpravila razopremljat kamp. Med vračanjem 
jamarjev na površje popolnoma nepričakovano prispe 
novica o povezavi. Predel, kjer je povezava nastala, je 
nadaljevanje galerij, odkritih v letu 2010. Na koncu teh 
galerij je Kraljičina dvorana s kaminom, po katerem 
smo zaradi blata v prejšnjih odpravah že brezuspešno 
poskušali plezati.  

Na letošnji odpravi smo kamin po treh večjih 
plezalnih akcijah končno preplezali in zlezli v vodoravni 
del Mlečna cesta. Na zadnji delovni dan odprave se 
jamarja odpravita v ta del z namenom nadaljevati po 
Mlečni cesti. Del, ki sta ga raziskovala, imenovan Sanje 
za dušo, se na veliko presenečenje obeh poveže z 
delom Waterloo v Sistemu Migovec, odkrit leta 1998.  

Sistem Migovec  
Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin,  
Imperial College Caving Club 
Na Tolminskem Migovcu je jamarjem uspelo povezati sistem Vrtnarija in sistem Migovec v najdaljši jamski sistem v 
Sloveniji, dolg 25,5 km in globok 972 m.  

Katastrska številka 6001 
Dolžina (2012/2015) 25535 m / 28496 m 
Globina (2012/2015) 972 m / 972 m 
Nadmorska višina vhoda 1839 m 
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Da je povezava nastala, gre zahvala tem 
vodoravnim galerijam, ki jim ni videti konca in s katerimi 
hitro pridobivamo na dolžini. Nihče si ni predstavljal da 
bo povezava nastala na tem mestu, saj je bilo na 
začetku odprave do mesta povezave več kot 200 m 
razlike.  

Povezava nastane na globini 572 m, ali drugače 
povedano: na nadmorski višini 1205 m.  

Kaj pa prihodnost? – Še veliko je neodkritega. – 
Trenuten dosedanji skupni seštevek vseh jam Migovca 
že presega 30 km. 

Naj omenim še potencial, ki ga ponuja Sistem 
Primadona. – Razlika med Sistemom Migovec in 
Sistemom Primadona je le še za okoli 160 m. Tudi to, 
kam odteka voda, še vedno ostaja skrivnost – obstajajo 
pa tri možnosti: reka Zadlaščica, reka Tolminka ali Slap 
Savica. Zelo koristno bi tudi bilo opraviti podrobne 
geološke analize. V prihodnosti pa so planirani tudi 
jamski potopi v najbolj obetavnih sifonih.  

Jana Čarga 

Sodelujoča društva v letu 2012: Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin, Imperial College Caving Club 
 Udeleženci akcij v letu 2012: JSPDT: Erik Bončina, Andrej Fratnik, Zdenko Rejec, Karin Rutar, Tjaša Rutar, Nejc Maver, Klemen Čibej, Iztok Možir; ICCC: Gergely Ambrus, Mike Foley, Jarvist Frost, Dan Greenwald, 
James Hooper, Andy Jurd, Clare Tan, Kate Smith, Nikolas Kral, Jonathon Hardman, Myles Denton, Janet Cotter, Dave Wilson, Gregor Mafi, Saber King, Jim Evans, Oliver Myerscough, Rhys Tyers, Thara Supasiti, Clewin Griffith; JSPDT/ICCC: Jana Čarga  

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Čarga J., 2008. Raziskave "Migovec 2007" od 4. 7. do 12. 8. 2007. Jamar 2008/1, str. 10. 
ŀ Rutar S., 2008. Slovensko-angleška jamarska odprava »Migovec 2008«. Jamar 2008/2, str.10. 
ŀ Čekada M., 2008. Jamski sistemi v Sloveniji. Jamar 2008/2, str. 30-33. 
ŀ Čarga J., 2009. Brezzvezdna noč - raziskave sistema Mig med 25. julijem in 23. avgustom 2009, Jamar 2009/2, str. 4-5. 
ŀ Staut M.,  Klinkon I., 2010. Tminska scena. Jamar 2010/1, str. 40-42. 
ŀ Čarga J., 2010. Vodna sled, Migovec. Jamar 2010/2, str. 32-33. 
ŀ Čarga J., 2012. Sistem Migovec - najdaljša jama v Sloveniji. Jamar 2012/2, str. 19-24. 

Na sliki sta kot dokaz povezave jamska zapisnika. Na desni strani iz leta 1998, na levi pa letošnji zapisnik s 
točkami povezave. Permanent Survey Station (PSS) 1 Sanje za Dušo = PSS 13 Waterloo.  
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JOSPDT-jevski začetek zgodbe 
Leta 1996 so člani JOSPD Trst pregledovali teren 

pod žičnico. Med nosilcema št. 4 in št. 5 so naleteli na 
majhen zatrpan vhod, iz katerega je močno pihalo, zato 
so se lotili kopanja. Kmalu se je odprl prehod v ožji 
prostor, ki se je po dveh metrih močno zožil in prevesil 
v navpično stopnjo. S kladivom in konico so za silo 
pretolkli ožino. Sledila je okoli 5 m globoka stopnja, ki je 
pripeljala v majhno dvoranico, na dnu katere se je 
odpiral ozek prehod do okoli 2 m globoke stopnje. Dno 
stopnje je imelo presek okoli 3 x 2 m in se je končalo z 
neprehodnim meanderčkom, iz katerega je močno 
pihalo. Ker je vhod v jamo majhen, so lego določili 
precej pikolovsko. Leta 2007 so se vrnili. Vhod so hitro 
našli in ugotovili, da še vedno piha. Preverili so lego in 
slikali vhod. 

Poleti 2011 so končno sklenili, da stvar bolje 
pregledajo. Vrnili so se s potrebno opremo. Kljub 
pikolovsko določeni legi in neporaščenemu terenu so 
vhod iskali precej časa. Nato so razširili ožino na 
vhodu, ki je bila zelo huda. Na drugi odpravi so razširili 
naslednjo ožino in se lotili meandra, ki so ga obvladali 
na dveh odpravah. Delo je bilo precej naporno. 
Odločilna sta bila uporaba motornega vrtalnika in nov 
bencin z manj umazanim izpuhom. 

Za meandrom je sledila nekaj metrov globoka 
stopnja, kjer je nova ožina zapirala prehod v brezno, ki 
so ga ocenili na okoli 50 m. Na naslednji odpravi so 
ožino prebili, se spustili v brezno in ugotovili, da 
nadaljevanje zapirata skala in kratka ožina. Skalo so 
razbili in razširili ožino. Sledi brezno, ki se v stopnjah 
spušča do večje police. Tu so se ustavili zaradi 
pomanjkanja opreme. Po metanju kamenja je, glede na 
odmev, brezno, ki sledi, zelo veliko. Doseženo globino 
so ocenili na okoli 200 m. 

Pri delu v jami in pri raziskovanju sta poleg Claudia 
Bratosa in Stojana Sancina iz JOSPD Trst sodelovala 
Matej Blaško iz Ajdovščine, prijatelj Erol Petaros ter 
neprekosljivi mojster jamarskega filma Primož Jakopin - 
Klok, ki je delo v jami ovekovečil s filmom. 

Stojan Sancin 

Wajdovsku nadaljevanje 
Pred nekaj leti mi je Claudio povedal, kje približno 

se brezno nahaja. Šli smo ga iskat, a ga nikakor nismo 
našli. Ko mi je Claudio letos pokazal fotografije vhoda, 
mi je bilo takoj jasno, zakaj brezna nismo našli. Iskali 
smo ga desno od žičnice, brezno pa leži levo, če 
gledamo na Kanin.  

Claudio nam po letošnjem poletju ni dal miru. V       
e-poštah nas je priganjal: »Pojdite na Kanin pod 
žičnico, tam vas čaka tisočmetrca.« Takim golobom na 
strehi se res nismo mogli upreti. Drugače ni bilo časa in 
smo šli v nočno. V torek, 10. 1. 2012, popoldne smo šli 
z žičnico do D postaje, do jame pa z teptalnikom. 
Spustili smo se do dna brezna, nad katerim sta se 
ustavila Matej in Claudio poleti 2011. Globina le-tega je 
51 m. Poimenovali smo ga Boljunec. Znašli smo se na 
podornem dnu. Tri luknje med naloženimi bloki vodijo 
naprej v novo brezno. Na polovici tega nam je 
zmanjkalo vrvi. Jamo smo izmerili. Meritve so pokazale 
globino 259 m. Ven smo prišli v jasno mirno noč z 
polno luno. Spust do B postaje je bil prav čaroben. 

Prepih v jami je izreden. Jamo sem januarja zaprl z 
OSB ploščo, da je ne bi zasul sneg. Na smučišču sem 
zbujal kup ugibanj, zakaj je dobro smučati s ploščo na 
hrbtu.  

24. 1. 2012 se je zgodila speleohipnoza. To je 
edinstveni primer, da neživi objekt, pravzaprav 
praznina, hipnotizira oz. uroči posameznika ali skupino. 
V takem stanju zamaknjenosti smo šli popoldne z 
zadnjo žičnico do D postaje. Upali smo, da nas bo del 
poti navzdol peljala sedežnica. Žičničar na trosedi 
sprva sploh ni hotel slišati, da bi nas peljal. Mi smo pa 
kar stali in ga milo gledali. Nato je mimo priplaval 
božični duh in žičničar se nas je usmilil. Od začetka 
trosede do jame je le nekaj sto metrov. Pred tem smo 
še nekaj preopremljali na Vrhu Boljunca. Na Dnu 
Boljunca smo našli še 4. prehod v 60 m globoko 
brezno. Robert je našel pritočni meander, ki ga prekine 
brezno. – To nas še čaka.  

Spustili smo se v brezno, kjer nam je zadnjič 
zmanjkalo vrvi. Brezno je globoko 67 m, vmes je 

Brezno pod žičnico (S-30) 
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina 
Na Kaninu so jamarji v Breznu pod žičnico prišli 875 m globoko. 

Katastrska številka 7410 
Dolžina (2012/2015) 1468 m / 1702 m 
Globina (2012/2015) 875 m / 869 m 
Nadmorska višina vhoda 1905 m 
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manjša polica. Brezno smo poimenovali Pulje. Na dnu 
sta dve nadaljevanji. Prvo je blatna razpoka, ki vodi 
proti JV. Po nekaj metrih se prevesi v fosilno brezno. 
Pustili smo ga za drugič. V smeri proti SZ (proti breznu 
S63) se jama nadaljuje v meander. Ta se hitro prevesi 
v brezno, po posluhu globoko prek 50 m. Zelo močan 
prepih glede na dimenzije rova (1,5–2 m širine x 5–7 m 
višine) vleče v jamo. Zmanjkalo nam je baterije, zato 
smo na roke nabili še dve pritrdišči in jo odpujsali ven. 
Nekatere je zjutraj čakala služba. Nove dele smo 
izmerili. V Ročinju so naju ustavili policisti. Če bi nam 
dali pihati za speleohol, bi Robert gotovo napihal.  

25. 2. 2012 smo od D postaje pešačili, saj se je 
troseda že ustavila. Zaradi nepredelanega snega je bil 
dostop s smučišča do jame res zoprn. V eni uri smo bili 
na dnu Pulj. Sledilo je stopnjasto brezno, ki nas je 
pripeljalo do globine 350 m. Tu se je odprlo široko in 
globoko brezno. Spustili smo se okrog 70 m globoko, a 
dna še nismo videli. Naslednjič bomo morali opremljati 
čim bolj ob steni, saj sem tokrat obvisel daleč v previsu 
kjer ni dobro spajati vrvi. Prepih ni bil tako močan kot 
običajno, mogoče zaradi dokaj visokih temperatur 
okrog ničle. Jamo smo izmerili od vrha še 
neimenovanega velikega brezna do Pulja. Dolžina je 
415 m, globina pa 349 m. Ocenjujemo, da je globina 
skupaj s še nepregledanim breznom okrog 500 m. Ob 
spustu do B postaje po južnem snegu sem se počutil 
kot Indiana Jones v kaki piramidi – nikoli nisi vedel, 
kam se ti bo udrlo pod nogami. Spomladi žičnica na 
Kanin ne vozi pa še sneg se tali, zato so raziskave 
obstale. 

Junija pa nas je že kar vleklo proti Bovcu. Iz sobote 
na nedeljo 16.–17. 6. smo se končno odpravili. V jami 
smo raziskali 160 m globoko brezno, kjer smo pozimi 
obviseli. Novo brezno smo poimenovali Rojstni dan. V 
jami je namreč Nejc dopolnil 31 let. Jama se je 
nadaljevala z novim breznom – tu smo se spustili okrog 
30 m. Pod nami pa je bilo še vsaj 50 m brezna. Jamo 
smo poglobili na okrog 600 m. Spali smo na C postaji in 
s prvo žičnico šli v dolino. Tam smo srečali Claudia 
Bratosa in prijatelja, ki sta šla iskat neko dihajočo jamo 
na Kanin. Upam, da je nista našla, ker imamo že v BPZ 
dovolj dela.  

Naslednja akcija je bila nočni ekspres s petka na 
soboto 6.–7. 7. V petek popoldne je bilo še vse pod 
vprašajem zaradi nevihte, ki se je razbesnela nad 
zahodno Slovenijo, a Milivoj s Kanina nam je povedal, 
da je huda ura že mimo. Sledila je vožnja, a la Rehar-
Schumaher, do Bovca kjer smo ujeli prav tazadnje jajce 
na Kanin. Vode v jami je bilo preveč, mokri smo bili že 

na začetku. Kljub mokroti smo vztrajali (nihče ni hotel 
biti tista cmera, ki bi prva rekla gremo nazaj). Opremili 
smo novo brezno, ki smo ga poimenovali Glinščica. 
Globoko je 120 m. Nadaljevanje je bilo v blatnem rovu, 
ki se po nekaj metrih prevesi v brezno, kjer se sliši vodo 
in globino 20 m. Z druge strani pa v Glinščico pride kar 
močan pritok. Izgleda, da teče v brezno pod blatnim 
rovom. Na dnu Glinščice smo začeli urejati prostor za 
bivak. Okrog 10 m nad dnom Glinščice je ovalno okno 
– izgleda kot freatični rov. 

Akcija med kaninskim taborom 1. 8. je bila 
načrtovana z namenom, da postavimo bivak na dnu 
Glinščice. S seboj smo imeli padalo, gorilnik, 
karbidovko, posodo in nekaj hrane za bivak. Tla bivaka 
smo pokrili z blatom. Padalo ni bilo namenjeno 
skakanju oz. jadranju, ampak je služilo kot šotor. Bivak 
ima prostora za 5–6 ljudi. Malo nas je zafrkaval gorilnik, 
ki je imel slabo tesnilo.  

Nato smo šli pogledat nadaljevanje. Prvo brezno se 
je končalo z neprehodno razpoko. Višje pa smo našli 
vzporedno brezno, ki nas je prek dveh stopenj pripeljalo 
do meandra. Skozenj smo prilezli do roba širokega in 
na posluh globokega brezna. Tu smo se obrnili.  

Konec avgusta smo bili spet na D postaji, kjer je 
sledilo polnjenje baterij. Bivak v Glinščici je suh prestal 
zadnje padavine, kljub vsemu smo ga dodatno pokrili s 
polivinilom. Težave nam je povzročal že drugi, tokrat 
ruski, bencinski gorilnik, ki se je ustavil šele, ko je 
pokuril ves bencin. Bivak se je izkazal kot 
kontraproduktiven, saj nas je okrog polnoči zvabil na 
urico dolg dremež. Brezno, ki mi cel avgust ni dalo 
spati, mi je pripravilo največjo eho-prevaro v jamarski 
karieri. Na zadnji akciji sem ga ocenil na 70 m ali več. 
Izkazalo se je da je spodaj poševno pobočje, ki se 
izteče v podorno dvorano – globina vsega pa je 30 m. 
Dvorano smo poimenovali v Ricmanje. Iz podorne 
dvorane vodi več nadaljevanj – prvo je brezno v podor 
s padajočo vodo, (tega nismo pregledali). Nekaj metrov 
visoko v steni Ricmanja se odpira novo brezno (eho 
globina 50 m +). Mogoče je, da se zadeva poveže z 
onim breznom v podoru (česar nismo pregledali). V 
vzhodnem koncu Ricmanja pa se je odpiralo novo 
brezno s hudim prepihom. Spustili smo se po 
poševnem pobočju in prišli do podornega dna. S stropa 
je padal konkreten slap. Voda je odtekala med 
podornimi bloki. Kam in koliko je široko, nismo 
pogledali, ker bi bili v hipu mokri. Pustili smo zadevo za 
res slabe čase. Mogoče je, da prepih prihaja z vrha, 
kjer smo videli oz. slutili rove. Nove dele smo izmerili  
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Sodelujoča društva v letu 2012: Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina, Jamarski odsek Slovenskega planinskega 
društva Trst, Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin, Jamarski klub Železničar, Jamar-
sko društvo Gorenja vas, Jamarsko društvo Logatec, Jamarski klub Peter Krivec Nova Gorica, 
Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale, Jamarsko društvo Sežana, Društvo za 
raziskovanje jam Ljubljana 
 Udeleženci akcij v letu 2012: JDDR Ajdovščina: Matej Blaško, Robert Rehar, Bogomir Remškar, Nejc Velikonja, Vasja Za-
man; JOSPD Trst: Claudio Bratos, Stojan Sancin, Erol Petaros; JSPDT: Andrej Fratnik, Nejc 
Maver; JKŽ: Miha Staut, Boštjan Vrviščar, Andrej Hliš; JD Gorenja vas: Andrej Kristan - Jokl; 
DZRJ Simon Robič Domžale: Roald Bruil; JD Logatec: Marko Erker; JK Peter Krivec Nova 
Gorica: Smiljan Brešan; JD Sežana: Zdenka Žitko, Flamino Bonisolo - Boni; DZRJL: Primož 
Jakopin - Klok 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Remškar B., 2012. S 30b - Brezno pod žičnico. Jamar 2012/1, str. 18-19. 
ŀ Remškar B., 2012. S 30b - Brezno pod žičnico (drugi del). Jamar 2012/2, str. 6-7. 
ŀ Remškar B., 2014. Brezno pod Žičnico. Jamar 2014/1, str. 6-7. 
ŀ Remškar B., 2015. Lepotca in zver v Breznu pod Žičnico. Jamar 2015/1, str. 13. 

7. 9. 2012 je sledila verjetno zadnja »nočni 
ekspres« akcija, saj je jama postala pregloboka. Na 
bivaku smo popravili streho. V novih delih smo opremili 
brezno, globoko približno 30 m, ki smo ga odkrili na 
zadnji akciji. Dno tega brezna je dvorana, bolj galerija, 
podolgovate oblike. Nadaljevanje smo dolgo časa iskali 
v podoru, vendar smo ga nato našli na zgornjem koncu 
z majhnim vhodom v 10-metrsko brezno, ki se 
nadaljuje s fosilno galerijo, dolžine okrog 40 m. Ta 
galerija je nadaljevanje zgornje dvorane. Na koncu 
galerije se jama nadaljuje z novim 10-metrskim 
breznom in dvema oknoma nekaj metrov višje. Možna 
nadaljevanja smo pustili za naslednjo akcijo. Pri 
žemarjenju se je 160-metrsko brezno Rojstni dan hudo 
vleklo, zato mu pravimo tudi Ponedeljek. Novi kratki 
galeriji smo poimenovali Rupa in Peč. 

22. 12. 2012 se je zjutraj na A postaji zbral cvet 
slovenskega jamarstva. Z delavsko žičnico smo šli na 
Kanin. Razdelili smo se na dve ekipi. Prva naj bi bila v 
jami do nedelje, druga pa je planirala raziskovanje do 
ponedeljka. Prvi del ekipe je šel v jamo takoj, drugi del 
pa se je še malo sončil na praznem smučišču in 
pregledoval dihalnike okrog D postaje. Prva BPŽ ekipa 
je šla do konca raziskanih delov na globini 750 m. 
Spustili so se skozi podor v 80 m globoko brezno. Na 
dnu brezna se začenja vodoraven vodni rov. Tu so se 
ustavili pred jezerom, ker niso imeli škornjev. Druga 
BPŽ ekipa je del poti šla s teptalcem, kljub temu je bilo 
gazenje do jame »mukotrpno«, ker smo bili kar precej 
naloženi (nosili smo: »spalke«, »mašino«, vrv, 
hrano ...). Nad bivakom smo pregledali okno, ki pripelje 
do znanih delov. Nato smo kuhali in se ukvarjali z 
različnimi tipi bencinskih gorilnikov (zmagal je ruski z 
glasom kot T 34).  V poševni galeriji Peč smo srečali 

prvo ekipo, ki nas je razveselila z novico o vodnem 
rovu. Vsi, polni pričakovanja, smo se spustili do vode. 
80 m globoko brezno smo poimenovali Firolc (po 
poškodovanem Mateju, ki ni mogel z nami). V škornjih 
smo brez težav obšli jezero – tu rov ostro zavije nazaj 
in nas po 30 m pripelje do sifona. Sifon je globok, voda 
je kristalno čista. Na drugi strani sifona se vidi nekaj, 
kar bi lahko bilo nadaljevanje. Do tja bo treba z 
neoprenom. Sifon smo poimenovali Jasni(n) sifon (po 
poškodovani Jasni, ki ni mogla z nami).  Precej 
poklapani smo začeli meriti jamo. Ob 23. uri smo bili na 
bivaku, kjer je prva ekipa že grela spalke. Okrog 1-ih 
smo zbudili zaspance, ki so morali biti zunaj ob 8. uri za 
delavsko žičnico. Ob 11. uri šele smo šli znova do vode 
na -870. Spotoma smo preopremili Firolca in zmetali 
dol kar nekaj materiala, ker je bilo precej krušljivo. Nato 
smo pregledali stranski rov, ki se odcepi od vodnega 
rova. Šli smo navzgor prek podornih skal ter prišli do 
brezna. Na žalost se brezno 30 m nižje zapre, zato ime 
Kriza srednjih let. Je pa videti okna visoko zgoraj. 
Spustili smo se spet do vode in splezali do rova nad 
jezerom, a nas je pripeljal do znanih delov. Treba bo 
splezati še 2 m višje, kjer se vidi morebitno 
nadaljevanje. V vodnem rovu smo pregledali nekaj 
možnih odcepov, a se večinoma zaprejo. 
Nepregledana sta ostala dva ovalna pritočna, fosilna 
blatna rova, ki se precej strmo dvigata. Ob 20. uri smo 
bili na bivaku in sledila je večerja, potem pa tople 
spalke in karbidno ogrevani bivak. Okrog 2. uri smo 
začeli žemariti in okrog 7-ih smo bili zunaj. To je bila 
prva bolj množična akcija v jami. Verjamem, da ne 
zadnja. V jami smo podaljšali izmerjenost na: 1468 m 
poligona, 675 horizontalne dolžine in globino na 875 m. 

Bogomir Remškar 



Bločica — vodna jama pod Šteberkom.  Avtor fotografije: Matej Zalokar 
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2013 
Za leto 2013 sta na razpis prispela 2 dosežka: ŀ Bločica, Jamarsko društvo Rakek 
ŀ Velika ledena jama v Paradani, Jamarsko društvo Logatec 
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2013 je: 
ŀ Velika ledena jama v Paradani, Jamarsko društvo Logatec 

Avtor fotografije: Uroš Kunaver 
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Jubilejni GLAS PODZEMLJA 

Jama leži v trikotniku med Bločiškim poljem, Križno 
jamo in izvirom Šteberka. Vodne povezave niso bile 
preverjene, zelo verjetno pa je, da gre za jamo, ki 
prevaja vodo z Bločiškega polja do Mrzle jame (kat. 
št. 1176) naprej mimo Jame pod Šteberkom (kat. št. 
4549) in nato do bližnjega izvira Šteberka. 

Vhod v jamo je bil najden spomladi 2013. Kmalu je 
sledila prva akcija. Po vhodni 5 m stopnji je bilo treba 
na površje s škripcem dvigniti nekaj večjih skal. Za tem 
se je odprl prehod v vhodno dvorano. Dlje se zaradi 
visoke vode in slapišča v pasaži ni dalo.  

Na naslednji akciji, ki je bila šele poleti, smo 
prehodili severne dele in nato še južne dele na tretji, 
zadnji akciji. 

V okolici je nekaj manjših, že znanih jam. Teren je 
poln lukenj in vrtač, vhod pa se odpira v pobočju 
manjše udornice in je viden že s ceste. V dolinki čez 
cesto naj bi ob stoletnih vodah bruhala voda. Majhen 
vhod je na strmem pobočju. Krajša vhodna stopnja je 
prosto preplezljiva, vendar je potrebno veliko pazljivosti. 
Po strmem zasiganem pobočju se pride v Vhodno 
dvorano. Ta je bolj visoka kot široka, ob robu so: blatna 
sipina in odcepa proti vzhodu in zahodu.  

Proti vzhodu gre nizek rov Kremenatlc, ob visoki 
vodi je tu slapišče in tudi edina prava ožina v jami. 
Ožina je zapirač – sifon ob višji vodi. Gre za edini 
prehoden stranski rov, ki se priključi glavnemu v 
Kopalnici. Ta rov je na levi prekinjen z udorom, kamor 
tudi ponika voda, naprej pa se nadaljuje v globok 

sifonski tolmun. V enem izmed vogalov lahko 
izplavamo in splezamo v rov majhnega preseka Čevce. 
S tem prečimo sifon in pridemo na drugi strani zopet do 
jezera in vzpenjajočega se rova. Tam moramo čez 
skalne balvane, ki so že tla velikega Tatkovega rova. 
Tatkov rov je zelo prostoren, širine do 8 m in višine 
večkrat prek 15 m. Južni krak je blatna dežela z nekaj 
podornimi zaključki na robu. Če si sestavimo večjo sliko 
udornih zamaškov na koncu rovov od tukaj in na 
konceh Samotnih rovov, vidimo, da gre za obod okrog 
udornice, ob kateri leži vhod. Če nadaljujemo po 
Tatkovem rovu, lahko opazimo na tleh zanimivo 
geologijo. Balvane na tleh mestoma preseka siga, nato 
pa prečimo serijo plitvih tolmunov in jezer s sprano 
kamenino rožnate barve na pragovih. Tu gre gotovo za 
posebnost, ki je še nisem videl. Cel rov daje videz 
kanjona s spremljajočo polico na vrhu. Do teh polic 
nismo plezali, ostaja pa dobra možnost višjih stranskih 
rovov. Konec je s pritočnim poševnim sifonom in suhim 

Bločiško polje z Mrzlo 
jamo (1), jama Bločica (2), 
Jama pod Šteberkom (3), 
izvir Šteberka (4) in bljiž-
nja velika jama Dihalnika v 
Grdem dolu (5)  
Vir: Franjo Drole 

Bločica 
Jamarsko društvo Rakek 
Na Notranjskem sojamarji  v jami raziskali 833 m rovov in odkrili del širših vodnih povezav.  

Katastrska številka 11000 
Dolžina (2013/2015) 833 m / 833 m 
Globina (2013/2015) 29 m / 29 m 
Nadmorska višina vhoda 608 m 

� 

� 

� 
� 

� 
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Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Matičič M., Zalokar M., 2014. Bločica. Jamar 2014/1, str. 31-33. 

Sodelujoča društva v letu 2013: Jamarsko društvo Rakek 
Udeleženci akcij v letu 2013 Miha Prudič, Uroš Frlan, Damjan Intihar, Matej Zalokar, Marko Matičič� 

blatnim obvozom na desni, ki je kar nekako izven 
konteksta v tem delu jame.  

Če gremo iz Vhodne dvorane proti zahodu, se 
prostorni rov prek zasiganih skalnih skokov postopoma 
oži in viša, nakar pride do zalite visoke poči. Dno strmo 
pade v sifon. V razkoraku je mogoče preplezati do 8 m 
višjega okna. Na kratkem sedlu se lahko razgledamo v 
sosednji jezerski prostor. Tu se dna jezera ne vidi, do 
gladine pa se je prek prepadne stopnje treba spustiti 
po vrvi. Odtok gre naprej v Rajkotov rov. Vodoravni del 
se prevesi v kaskadasto slapišče in naslednje jezero. 
Na desni se v višini 1 m priključi cevast spran rov zelo 
pravilne oblike. Za njim je pravi blodnjak ožjih in širših 
rovov. V tem sklopu Samotnih rovov je en ozek, na pol 
poplavljen rov, verjetno še nekaj spregledanih povezav 
med nivoji in en večji prostor z stranskimi rovi, ki se po 
ovinkih višje priključijo kot balkon. Bolj perspektivno je 
nadaljevanje Rajkotovega rova, saj se rov razcepi na 
dva dela, oba pa se zaključita z globokim sifonskim 
breznom.  

Jama je lokalno pomembna in aktivna čez celo leto. 
Celo ob poletni suši je ocenjen pretok okrog 0,5 l/s. Z 
barvanjem bi lahko preverili izvor vode – smiselna je 
povezava z Mrzlo jamo, ki je ponor. Naslednjič je treba 
pregledati kamine in organizirati potapljanje v sifone. 
Glede na jame na površju (Partizanski magacin 1405, 
Martinova Skednenca 514, Turšičeva Skednenca 579), 
ki kažejo na fosilne rove velikega preseka – možnost je 
odkriti še velike večnivojske jame. 

Marko Matičič 
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V Veliki ledeni jami v Paradani (katastrska 
številka 742) v Trnovskem gozdu člani JD Logatec 
(JDL) raziskujemo že od leta 1977. Že v prvih 2 letih 
svojih raziskav smo jamo raziskali do globine 385 m 
(pred tem je bila izmerjena na 120 m), do leta 1998 pa 
do globine 650 m. Do leta 2004 je imela jama že 
4090 m rovov. Pred tremi leti je JDL v sodelovanju z 
jamarji iz še nekaterih jamarskih društev iz Slovenije 
(JD Gorenja vas, DZRJ Simon Robič Domžale, JKŽ, 
DZRJ Luka Čeč Postojna) obudilo raziskovanje v enem 
od bolj perspektivnih delov jame (v meandru Sam) in 
leta 2012 smo dobili prehod v nove rove. 

Istega leta smo odkrili tudi novi vhod v jamo, ki nas 
je pripeljal do stropa Velike ledene dvorane. Za resno 
raziskovanje in meritve novih rovov na dnu je na koncu 
zmanjkalo časa. To delo smo zato nadaljevali v letu 
2013, ko so se nam, poleg prej omenjenih, na akcijah 
pridružili tudi člani JDDR Ajdovščina in DRP Škofja 
Loka. 

V raziskovalnih akcijah v letu 2013 smo raziskovali 
in dokumentirali pretežno vodoravne rove, najpogosteje 
širše in višje od 2 m, dvorane premera in višine tudi do 
cca. 30 m, po katerih za prehod le redko potrebujemo 
plezalno opremo. Ti rovi imajo precejšnje število 
odcepov in v več etažah tvorijo povezane labirinte. 
Trenutno manj obetavni so rovi proti zahodu, bolj pa 
severni in jugo-vzhodni rovi. – Prvi nam postreže z eno 
od večjih dvoran v jami, v severnem se nahaja eno od 
prostornejših brezen v spodnjih delih. JV rovi obsegajo 
tisti, prej omenjeni, večetažni labirint, vodne dele z 
aktivnim vodnim tokom in nekaj, kar na najgloblji, do 
sedaj raziskani, točki jame izgleda kot sifon. 

Namerili smo prek 2,5 km poligona, od tega 2374 m 
rovov, 221 m višinske razlike. Meritev jame je bila s tem 
podaljšana na 6534 m in poglobljena na 858 m. 
Paradana je tako še utrdila svoj dolžinski primat v 
Trnovskem gozdu, močno pa se je približala tudi globini 
tamkajšnje najgloblje jame. 

Marko Erker 

Velika ledena jama v Paradani 
Jamarsko društvo Logatec 
Na Trnovskem gozdu so jamarji raziskali 2300 m rovov, od tega 2374 m rovov v spodnjih delih pri 221 m višinske razli-
ke ter jamo poglobili za 221 m.   

Katastrska številka 742 
Dolžina (2013/2015) 6534 m / 7103 m 
Globina (2013/2015) 858 m / 858 m 
Nadmorska višina vhoda 1135 m 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Erker M., 2012. Nove raziskave v Veliki ledeni jami v Paradani. Jamar 2012/2, str. 5. 
ŀ Erker M., 2014. Nova odkritja v Paradani. Jamar 2014/1, str. 21-24. 

Sodelujoča društva v letu 2013: Jamarsko društvo Logatec, Jamarsko društvo Gorenja vas, Društvo za raziskovanje jam Simon 
Robič Domžale, Jamarski klub Železničar, Društvo za raziskovanje jam Luka Čeč Postojna, 
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina, Društvo za raziskovanje podzemlja Škofja Loka 
 



Prekova jama, 2014.  Avtor fotografije: Simon Primožič 
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Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dose-žek v letu 2014 
Za leto 2014 so na razpis prispeli 3 dosežki: 
ŀ Prekova jama, Jamarsko društvo Gorenja vas  
ŀ Jama nad Dolinskim jarkom, Jamarski klub Brežice 
ŀ Macola (Huevos-Jarak), Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina 
 
Najboljši jamarski dosežek leta 2014 je: 
ŀ Prekova jama, Jamarsko društvo Gorenja vas  

Avtor fotografije: Uroš Kunaver 
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Prekova jama 
Jamarsko društvo Gorenja vas  
Jamarji so na Žirovskem raziskali 1 km dolg skozenjc z aktivnim vodnim tokom in kapniškim okrasjem.  

Katastrska številka 11262 
Dolžina (2014/2015) 830 m / 1028 m 
Globina (2014/2015) 100 m / 100 m 
Nadmorska višina vhoda 607 m 

Sodelujoča društva v letu 2014: Jamarsko društvo Gorenja vas, Jamarsko društvo Logatec, Društvo za raziskovanje jam Si-
mon Robič Domžale 
 Udeleženci akcij v letu 2014: Andrej Kristan, Martin Lazar, Damjan Maček, Luka Jelovčan, Marko Kavčič, Bojan Jereb, Ma-
tej Maček, Marko Erker, Matjaž Božič 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Kristan A., 2015. Prekova jama. Jamar 2015/1, str. 6.� 

Začetek te zgodbe se prične z Martinom iz Izgorij 
(na pol poti Rovte - Žiri, desno dva kilometra v hrib), ki 
je pokazal majhno luknjo blizu njegove hiše – omenjal 
je tudi, da se spodaj sliši voda in da kamen dolgo časa 
leti. S Kavčičem sva takoj zagrabila priložnost in se 
odpravila pogledat, kaj bo dobrega. Zunaj sva naredila 
dvojno varovanje in se spustila v brezno globine 50 m. 
Na dnu je dvorana velikosti 25 x 10 m z nekajmetrskim 
slapom. Po 30 m meandra sva akcijo zaključila zaradi 
ožine. Jamo smo poimenovali po kmetiji Pr` Preku, pod 
katero je vhod.  

Sledila je čistilna akcija, saj je bilo v breznu mnogo 
raznega, že razgrajenega, klavniškega materiala in 
veliko pločevink. Smeti se je nabralo za 5 transportnih 
vreč.  

Najprej smo prekopali prvo ožino in po 10-ih 
minutah nadaljevali po lepo zasiganem meandru s 
špageti – poimenovali smo ga Špageti vestern. Sledila 
je 5-metrska stopnja in nato nadaljevanje vodnega 
meandra z dvema manjšima dvoranama. Kmalu se 
nam je ustavilo pri 5-metrskem spustu v podorno 
dvoranico (Konzerva). Kasneje smo začeli raziskovati 
zgornje dele in samo dvorano, iz katere vodijo štirje 
meandri. 

Okno nad slapom sva preplezala z Jerebom. V 
smeri pritoka smo nadaljevali: Kavčič, Lazar in Kristan. 
Nezahteven rov se konča s pravokotnim zidom 
apnenca, iz katerega priteka voda. Pri povratku smo 
rov izmerili in namerili 200 m. Pretok smo ocenili na 5 l/
s, ob močnem deževju pa se poviša do 15 l/s. 

Drugi rov smo opazili pri povratku iz dvorane. V 
naslednji akciji smo ga dosegli s pomočjo doma 
zvarjenega sidra. Nadaljevali smo naprej in prišli do 
blatne ožine (Peristaltika), opremili še eno stopnjo in 
nadaljevanje prepustili tečajnikom (zato se ta del jame 
imenuje Tečajnik), ki so rov povezali z glavnim vodnim 
meandrom, oba se združita pred Konzervo.  

Poševna podorna polica (Prižnica) je bila 
preplezana zaradi »firbca«, izkazala pa se je za težje 
dostopno, kot sva z Mačkom pričakovala. Ker je bila 
kamnina mehka, je bilo težko pritrditi sidrišča. Železne 
palice, debeline 1 cm in dolžine 40 cm, so se močno 
izkazale. Po 300 m neaktivnega meandra in manjših 
dvoranic sva prišla do zanimive dvorane (10 x 10 m), 
kjer so se plasti laporja, debeline od 0,3–1,2 m, zrušile. 
Ta del jame sva poimenovala Podrta peč. Nazaj grede 
sva novoodkrite dele izmerila ter raziskala še 15-
metrsko brezno, ki se združi s spodnjim vodnim rovom.  

Do jeseni 2014 smo bili prepričani da se jama 
zaključi. V akciji, ko se je jamo poslikalo, pa se je pod 
dvorano Konzerva našlo nadaljevanje vodnega 
meandra (Zlata žila), s katerim se je jamo poglobilo na 
več kot 100 m in doseglo prek 1000 m poligona. Sledili 
sta še dve akciji. V prvi nas je razveselil Božič, ki je 
dobil prehod v dvorano. V prehodu smo našli kurje jajce 
in še nekaj kosti, dvorano smo poimenovali Kurnik. Na 
naše veselje smo v Kurniku slišali hrup avtomobilov, in 
tako sklepali, da smo blizu glavne ceste, ki se nahaja 
100 m nižje od vhoda. Decembra smo opremljeni z 
lavinsko žolno in ekipo zunaj znova »napadli«. V načrtu 
še ni bilo dodanih meritev Zlate žile in Kurnika, zato si 
nismo predstavljali, koliko metrov nam manjka, da 
ugledamo sonce. Z Erkerjem sva bila v dvorani, ko sva 
v krajši ožini na koncu dvorane zaslišala vpitje Mačka in 
Lazarja, žolna je pokazala slabih 5 m. O tem, da jama 
vleče vase prepih pa sva se prepričala, ko sta imela 
zunaj čik pavzo. Pri povratku sva izmerila 90 m 
poligona Zlate žile in razopremila vhodno brezno. Med 
tem je bilo z zunanje strani odkopanih 1 m3 skal in 
peska. Ker je bil rov preozek za prehod, je decembra 
sledilo še 6 akcij, s katerimi smo dvorano Kurnik 
povezali z zunanjim svetom.  

Damjan Maček, Andrej Kristan 
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Prve znane speleološke raziskave v Jami nad 
Dolinskim jarkom (op. p. v nadaljevanju Lisičina) so 
potekale že v letu 1978, ko je bil s strani Inštituta za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU izdelan prvi jamski načrt 
v dolžini 65 m. V preteklosti je bil vhodni del jame sicer 
antropogeno spremenjen, saj so v letu 1937 v njem 
izdelali vodovodni sistem za potrebe vodne oskrbe 
naselja Velika Dolina. V novejšem obdobju so bile prve 
resne raziskave evidentirane že v letu 2004, ko so 
samoborski jamarji raziskali večji del t. i. »starih delov 
Lisičine«. Vse od tedaj so se v jami izvajale redne 
raziskave in napredovanja. V začetku leta 2008 pa je 
raziskovalcem uspel preboj in odkritje t. i. »novih delov 
Lisičine«. Raziskave so potekale v izjemno zahtevnih 
pogojih, saj je večji del jame močno zablaten ter ozek, v 
spodnjih etažah pa je prisoten tudi vodni tok. Vse do 
začetka leta 2014 so se v jami vrstila številna nova 
odkritja, obenem pa je potekalo sistematično risanje 
jamskega načrta, ki je bil v preteklem letu tudi 
zaključen. 

Lisičina se je izoblikovala na manjši kraški planoti 
na skrajnem vzhodnem robu Gorjancev v okolici 
naselja Velika Dolina, kjer se prepletata kraško in 
fluvialno površje. Vhod v jamo se nahaja pod naseljem 
Ponikve na južnem pobočju Koričanskega jarka. 
Osnovne morfološke poteze predstavlja razvitost 
jamskega sistema v etažah. Do sedaj so bili odkriti in 
prepoznani štirje različni nivoji razvoja Lisičine, pri 
čemer so višje etaže v dnu praviloma zapolnjene s 
sedimentom, nižje etaže pa so izoblikovane v 
meandrih, v katerih lahko večinoma sledimo vodnemu 
toku. Ključnega pomena za razvoj Lisičine je bil stik 
med plastmi srednjemiocenskih litotamnijiskih 
apnencev, ki so odloženi na zgornjetriasne dolomite. 
Vodo, ki je ponikala skozi apnenec, je sloj bolj odpornih 
dolomitov zadržal, voda pa je oblikovala jamske rove, ki 
danes predstavljajo zgornjo etažo. Zaradi močnega in 
nenadnega razvoja dolin ob večjih prelomih, se v jami 

ob povečanem gradientu prične močno vrezovanje 
vode v dolomitno osnovo. Ob tem se v obliki meandrov 
razvijeta 3. nato pa še danes aktivna 2. etaža. Ob 
vrezovanju je bila močno prisotna tudi erozija 
sedimentov v zgornjih etažah, zaradi česar je bilo 
vrezovanje v matično kamnino verjetno pospešeno. 

Ob intenzivnih raziskavah ozkih jamskih prehodov 
so se v jami razkrile tudi številne posebnosti. Najbolj 
preseneča odkritje kristalov sadre, ki jih najdemo 
predvsem v ilovnatem sedimentu, t. i. Zgornji etaži, 
najbolj izrazito pa se pojavljajo v Kristalni dvorani, kjer 
je rov v celoti zapolnjen s kristali različnih dimenzij. V 
dvorani Pipi in Melkijad je bil v končnem rovu odkrit 
redek fosil zoba morskega psa – take najdbe v jamah 
še niso bile podrobneje opisane. Primerek je cca. 5 cm 
visok in med 3–5 cm širok, njegovo koničasto obliko pa 
krasijo nazobčani robovi. Glede na starost kamnine se 
lahko njegova starost ocenjuje na 13–16,4 milijonov let. 

Ob zaključku izdelave načrta lahko podamo 
nekatere osnovne morfometrične karakteristike jame. 
Jama nad Dolinskim jarkom (kat. št. 1376) se odpira na 
nadmorski višini 292,7 m. Trenutno izmerjena dolžina 
poligona jame znaša 1725,7 m, horizontalna dolžina pa 
1692,0 m. Najgloblja točka se nahaja 14,3 m pod 
nivojem vhoda, najvišja pa 31,6 m nad nivojem vhoda, 
tako da skupna višinska razlika znaša 45,9 m. Grobo 
ocenjena prostornina jame znaša 6637 m3. Skupno je 
bilo v jami izmerjenih 407 točk. 

Raziskave v Lisičini pa navkljub temeljiti raziskavi 
rovov še niso zaključene. Ob zaključku risanja načrta 
smo izpostavili predvsem štiri mesta, kjer je preboj v 
prihodnosti neizogiben. V januarju 2015 smo namreč že 
odkrili nadaljevanje v končnem delu »Zgornje etaže«, ki 
je ponudilo 150 m novih rovov ter stalen prepih. S tem 
odkritjem smo neuradno že dosegli dolžino najdaljše 
jame na območju Gorjancev. 

Jure Tičar  

Jama nad Dolinskim jarkom (Lisična) 
Jamarski klub Brežice 
Na Gorjancih jamarji odkrijejo nove dele v že znani vodni jami. Posebnost jame so kristali sadre in fosilni zob morskega 
psa.  

Katastrska številka 1376 
Dolžina (2014/2015) 1726 m / 1726 m 
Globina (2014/2015) 293 m / 293 m 
Nadmorska višina vhoda 293 m 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Tičar J., 2015. Raziskave v jami Lisičina. Jamar 2015/1, str. 30-35. 
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Vhod v jamo smo našli člani JDDR Ajdovščina leta 
2012. V tistem letu smo jamo raziskali do globine 
100 m in dolžine 121 m. Naslednje leto smo neuspešno 
širili ožino na 50 m globine. V letu 2014 smo ožino 
razširili in dosegli zgoraj omenjeno globino. Jama ni 
tipično visokogorsko brezno, ampak ima tudi fosilne 
horizontalne dele.  

Na kaninskem taboru 3. 8. 2012 smo pregledovali 
vhode severno od bivaka. Nejc je našel pihajoč podor, 
ki smo ga začeli kopati. Prepih je bil res obetaven, a je 
bilo vse skupaj močno zasuto in kazalo je, da bo dela 
še precej. Potrebovali smo orodje in deske, s katerimi 
bi zadržali grušč. Šel sem po material do bivaka. Ob 
tem sem videl dve zanimivi luknji v steni. Bili sta v 
velikosti nojevih jajc. Iz radovednosti sem pogledal 
noter. V obraz mi je sveže zapihalo. Blizu lukenj je bila 
špranja. Vanjo sem vrgel kamen in zadaj se je slišalo 
brezno. Delo smo zato usmerili v ta vhod, a skala se je 
izkazala za zelo trdo. Primanjkovalo nam je težke 
mehanizacije in vsi smo šli po orodje. Pri špranji je ostal 
le moj sin Jakob. Tako veselo je razbijal z macolo, da 
mu je orodje zletelo v špranjo. Ustavilo se je na 
zašodrani polici nad vhodnim breznom. Ker je bil dovolj 
majhen, se je stlačil skozi ožino po kladivo. S svojim 
junaštvom se je pohvalil ob naši vrnitvi. Ko sem to 
slišal, sem sedel in se zahvalil vsem bogovom Kanina. 
V koči Petra Skalarja so bili jamarji iz JO SPD Trst, 
znani po tem, da imajo vedno na voljo dovolj orodja, 
zato sem jih šel obiskat. Vrnil sem se zvečer kot 
Božiček, obložen s six packom in orodjem. To nam je 
dalo nov elan in ožino smo ob svetlobi polne lune 
razširili. Spust v brezno smo pustili za naslednji dan. 
Padli so trije predlogi za ime nove jame Huevos (jajca 
po Špansko), Jarak (jajca po Turško) in Macola (težko 
kladivo po primorsko). O imenu se nismo mogli zediniti 
zato so sedaj uradna vsa tri, uporablja pa se predvsem 
Huevos na veliko žalost Reharja, jezikovnega purista, ki 
zagovarja slovenska imena. Naslednji dan smo: Jakob, 
Damjan in jaz jamo raziskali in izmerili do globine 40 m 
kjer je bilo globoko nadaljevanje. Tabora je bilo konec 
in jama je morala počakati. 

Španska jajca na Kaninu nam niso dala miru, zato 
smo se 2. 11. 2012, kljub ne najboljši vremenski 

napovedi, odpravili do bivaka na Kaninu. Spletna 
kamera iz D postaje ni kazala dosti snega, zato smo 
načrtovali 4 ure hoje. Do starega Skalarja snega skoraj 
ni bilo, potem pa vedno več. Tako se je naš pohod 
zavlekel na slabih 6 ur. Tisti dan volje za obisk jame ni 
bilo več. Naslednji dan smo vhod našli še odprt. Spustili 
smo se 50 m globlje kot poleti – na mestu, kjer se je 
brezno zaprlo. Na polici 50 m nad dnom se je odpiralo 
okno s prepihom. 

Na taboru 3. 8. 2013 smo načrtovali naskok na 
pihajoče okno. Že v vhodnem breznu smo imeli težave, 
ker je sneg uklenil vrv. Nov večji vhod je spremenil 
klimo v jami. Na dnu vhodnega brezna je bilo snega 
vsaj 5 m na debelo. Vhodno stopnjo smo zato 
preopremili. Okno se je po 5 m obrnilo v preozek 
meander. Kamen je v meander padel vsaj 5 m globoko. 
Čutil se je rahel prepih. Na stenah so bile karfiole. V 
naslednjih dneh smo se odpravili širit meander, a nam 
je zatajila tehnika. Agregat nam ni napolnil 
akumulatorjev in meander je ostal preozek, smo pa s 
plastično ploščo zaprli vhod, da ga ne bi zasul sneg.  

Jama je počakala na naslednji poletni tabor. – 
9. 8. 2014 smo v jami začeli širiti ožino v meandru. 
Naslednji dan smo prišli skozi. Poimenovali smo jo 
Jakobova prva piva. Sledili sta dve krajši stopnji. 
Ustavili smo se nad breznom. Ker je bila ožina še 
precej ozka, smo raziskave novih delov opustili in ozek 
del ob povratku še dodatno razširili. Na zadnji poletni 
akciji 11. 8. 2014 smo se spustili naprej. Na dnu druge 
stopnje je bila ožina. V dobri uri smo jo razbili in šli 
dalje. Sledili sta nova stopnja in nova ožina. Sledila je 
nova ura razbijanja in prišli smo naprej 13 m nižje na 
naravni most. Brezna pod njim nismo pregledali. Nove 
dele smo izmerili in jih poimenovali v Polento. V 
Jakobovi prvi pivi smo opazili tri morebitna 
nadaljevanja, kjer je potreben manjši kozmetični poseg. 
– Jama je »šibala« in kar vleko nas je na Kanin. 

23.–24. 8. 2014 so raziskali brezno na -130 m. 
Okrog 50 m globoko brezno se je zaprlo v prelomu. 
Zaradi obilice vode so ga poimenovali Catrina. Nekje 
na polovici je brezno sekal ovalen fosilen rov. V rov so 
videli več metrov daleč, a volje za raziskovanje ni bilo 

Macola (Huevos-Jarak)  
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina  
Na Kaninu so jamarji v že znani jami odkrili 343 m rovov in jamo poglobili za 94 m.  

Katastrska številka 10730 
Dolžina (2014/2015) 464 m / 464 m 
Globina (2014/2015) 194 m / 194 m 
Nadmorska višina vhoda 2100 m 
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Sodelujoča društva v letu 2014: Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina, Jamarsko društvo Rakek, Jamarski odsek Slo-
venskega planinskega društva Trst, Akademski speleološko-alpinisticki klub Beograd, Jamar-
ski klub Krka, Koroško Šaleški jamarski klub »Speleos - Siga« Velenje, Društvo za raziskova-
nje jam Simon Robič Domžale, Jamarsko društvo Logatec, Šaleški jamarski klub podlasica 
Topolšica, JD Carnium 
 Udeleženci akcij v letu 2014 JDDR Ajdovščina: Matej Blaško, Tadej Bratina, Tomaž Pahor, Bogomir Remškar, Jakob Rem-
škar Nejc Velikonja, Matej Vidmar, Vasja Zaman; JD Rakek: Damjan Intihar - Brnte, Tomaž 
Svet; JO SPD Trst: Claudio Bratos, Stojan Sancin, Dean Zobec; ASAK Beograd: Branimir 
Janković, Ivana Miškovič; JK Krka: Dare Hribar, Urban Slana; Speleos - Siga Velenje: Milan 
Podpečan; DZRJ Simon Robič Domžale: Matjaž Božič, Rok Planinc; JD Logatec: Andrej Kri-
stan - Jokl; ŠJKP Topolšica: MaKS Petrič; Jamarsko društvo Carnium Kranj: Marjan Krajnik, 
Dejan Praprotnik, Tadej Krančan, Bojan Stanek 

Več o jami lahko preberete tudi v naslednjih člankih: 
ŀ Remškar B., 2012. 3. jamarski tabor JD Danilo Remškar Ajdovščina na Kaninu. Jamar 2012/2, str. 8-9. 
ŀ Remškar B., 2014. 4. jamarski tabor Kanin 2013. Jamar 2014, str. 38. 
ŀ Remškar B., 2015. Huevos - Jarak - Macola. Jamar 2015/1, str. 8-9. 

več, ker jo je odplaknila voda. V jamo so šli namreč po 
tem, ko je ves dan deževalo.  

4. 10. 2014 smo izmerili Catrino. Globina znaša 
64 m. Prečili smo do rova dobrih 10 m pod vrhom 
Catrine. Dno je pokrivalo blato, stene so bile preperele. 
Po 5 m se je rov prevesil v brezno. Tu nam je 
odpovedal vrtalnik. Fosilen rov se je videlo še naprej in 
ga je prvo brezno le sekalo. Nove dele smo poimenovali 
Dopamin. Na drugi strani Catrine nasproti Dopaminu se 
za blokom vidi nov rov.  

11. 10. 2014 – tega dne so opremili še neraziskano 
brezno v Dopaminu do globine okrog 200 m. Na dnu jih 
je pričakala preozka ožina. Iz firbca so opremili že 
raziskano brezno Catrina. – Mene pa firbec matra, zakaj 
ga niso tudi razopremili? 

24. 10. 2014 zvečer sva krenila iz Gozdeca. Ob 
22.00 sva bila v relativno toplem bivaku (3°C). Zjutraj 
sva se zbudila v kristalno jasno jutro. Martinčkala sva na 
soncu, zato sva v jamo šla šele okrog 12.00. Znova sva 
razopremila Catrino. Ob tem še prečila do okna, kjer se 
zadaj odpira brezno. Nisva ga pogledala. Znova 
pregledala in razopremila sva prvo brezno v Dopaminu, 
ki je bilo opremljeno na prejšnji akciji. Ožina na dnu je 
obetavna in nezahtevna. Ožino sva poimenovala Kobilji 
curek, saj jo lepo zaliva tanek curek vode. Prek prvega 
brezna v Dopaminu sva prečila do naslednjega, ki pa je 
pripeljalo spet v prvo. Prečila sva še v naslednje brezno, 
a tudi to se združi prvima dvema. Ko sva že hotela iti 
ven, sva zagledala okno. Za oknom se je odprl 
vodoraven in blaten rov. Po pločevinki hašeja, ki nam je 
priskutil konzerve prejšnjo noč, sva rov poimenovala 
Govedža iznutrica. Na žalost se je rov končal v podoru.  

Bogomir Remškar 


