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GLAS PODZEMLJA, 2021 ■ 

Vodoravna jama Konasnica nad Dražgo-
šami je vzbujala pozornost domačinov in 
jamarjev. Pa vendar so bili do leta 2011 
znani le vhodni deli, čeprav je hud prepih 
kazal na nadaljevanje jame. Marca 2010 
sta Stari in Marjan izmerila stare dele, 
kopanje pa se je začelo konec januarja 
2011. Na četrti kopaški akciji (tabela 1) 
se je zgodil t. i. »Preboj pri Dražgošah«, 
ko nas je truma sodelujočih Članov prvič 
vstopila v nove dele in skoraj poletela 
kakšen kilometer po novo odkritih delih. 
V zagonu se je zvrstilo kar nekaj razisko-
valnih akcij, na katerih so sodelovali tudi 
naši tovariši iz Društva za raziskovanje 
podzemlja Škofja Loka. Raziskovanje se 
ni nikoli prav zaključilo ali namensko 
opustilo, le Matt je našel na Pokljuki eno 
jamo iz katere je pihalo in ves zagon 
članov se je jeseni 2011 preusmeril na 
kopanje Evklidove piščali. Nekaj razisko-
vanja je bilo sicer opravljenega še v 
začetku leta 2012, od takrat pa jama 
čaka na resne raziskovalce. 

V tistem času GP-ji niso izhajali vsako 
leto, tako da je bilo to odkritje publicirano 

le v drugih medijih in tako še nimamo niti 
enega strnjenega opisa raziskav. Še 
slabše pa je, da nimamo niti dobrega 
opisa jame v obliki dopolnilnega zapisni-
ka niti novega načrta in tako je jama po 
podatkih katastra jam še vedno dolga le 
210 metrov. Imamo sicer osnoven poli-
gon, a še ta ne vsebuje spodnjih delov 
jame. Kot rečeno, je bilo odkritje medij-
sko zelo odmevno, saj so ga opisovali 
mastni naslovi, kot je Jamski barok pri 
Dražgošah, gostili smo tudi ekipo RTV 
Slovenije in še marsikaj bi se našlo.  

Namen tega prispevka je predvsem 
pregled števila obiskovalcev notranjega 
dela jame v teh desetih letih. Že takoj po 
preboju smo začeli premišljevati, ali ne 
bo nenadzorovan obisk povzročal škode 
jami. Zato smo takoj na drugi akciji s 
trakovi označili poti, da mi in ostali obi-
skovalci ne bi stopali kar vsepovprek. 
Počasi pa smo spoznali, da bo vseeno 
potrebno namestiti vrata, tako zaradi 
fizičnega varovanja geomorfoloških 
značilnosti jame kot tudi zaradi zmanjše-
vanja prepiha na podobno raven kot pred 

odprtjem ožine. Za dovoljenje smo prosili 
Agencijo RS za okolje, ki nam je z odloč-
bo št. 35602-89/2011-4 to dovolila. Hkra-
ti je bilo DZRJL do izvedbe postopka 
izbire skrbnika imenovano tudi za upravi-
telja nalog skrbnika jame, naloženo pa 
nam je bilo tudi, da o številu obiskoval-
cev poročamo Zavodu RS za varstvo 
narave. Trenutno so ključi na voljo v 
Brunarici, kjer je tudi vpisna knjiga, druga 
vpisna knjiga pa je v sami jami za vetro-
lovnimi vrati. Tako s sedanjim šefom 
Brunarice Domnom Štilcem kot njegovim 
predhodnikom Davorjem Ambrožičem 
dobro sodelujemo in vsako leto skupaj 
pripravimo pregled števila obiskovalcev 
(tabela 2). Vidi se, da je po začetnem 
navdušenju oz. po prvih dveh letih zani-
manje za jamo upadlo in jo na leto obi-
šče okoli sto obiskovalcev. V povprečju 
jama gosti obiskovalce med 10 in 20 dni 
na leto. Med njimi so pričakovano najpo-
gostejši gorenjski jamarji, sicer pa kak-
šnih rednih organiziranih obiskov nismo 
zaznali. Kaže, da smo dosegli vsaj nara-
vovarstvene cilje, če že ne vseh razisko-
valnih in dokumentacijskih.│ 
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_____   KONASNICA – 10 LET PO ODKRITJU NOTRANJIH   _____ 
DELOV JAME IN 10 LET OBISKOV JAME 

Datum Namen ekskurzije 

7. 3. 2010 merjenje, fotografiranje 

30. 1. 2011 kopanje 

8. 2. 2011 kopanje 

12. 2. 2011 kopanje 

20. 2. 2011 kopanje, preboj, raziskovanje 

27. 2. 2011 raziskovanje, merjenje jame, označevanje 
poti, meritve temperatur, meritve ppm CO2, 
popis živali, fotografiranje 

6. 3. 2011 raziskovanje, merjenje jame, meritve 
temperatur, popis živali, fotografiranje 

20. 3. 2011 raziskovanje jame 

8. 5. 2011 montaža vrat (priprava) 

27. 11. 2011 namestitev napisov 

11. 3. 2012 raziskovanje 

18. 3. 2012 raziskovanje 

Tabela 1. Raziskovalne in naravovarstvene akcije 

v jami Konasnica v letih 2010–2012, brez zmen-

kov, turističnih ogledov in podobnih obiskov. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število obiskovalcev na leto 354 227 111 135 114 121 74 78 47 97 

Število dni z obiskom na leto 41 31 18 24 20 16 12 11 8 10 

Povprečno št. obiskovalcev na dan 8,63 7,32 6,17 5,63 5,70 7,56 6,17 7,09 5,88 9,70 

Tabela 2. Osnovni podatki o obisku jame Konasnica v letih 2011–2020 (pripravljeno po vpisni knjigi v Brunarici). 

»Cesar Viljem« se prav gotovo mršči na nad pomanjkljivo dokumentacijo njegovega 
carstva. Foto: Primož Rupnik 




