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Preizkus vrvi (foto: arhiv DZRJL) 

Tomaž je že v mojih začetkih veljal za legendo našega 

društva, še posebno se ga je spoštovalo na področju 

jamarske tehnike. Ko sem iskal čisto druge podatke, sem 

ob prelistavanju Naših jam opazil tudi članek Novaka in 

sod. (1988), kjer našteva članke in ostale prispevke našega 

Tomaža. Pri tem se mi je porodila ideja, da ta seznam 

dopolnim z novejšimi deli.  

Ne gre pozabiti tudi dejstva, da je bil v uredniškem odboru 

od leta 1977 (št. 18) do leta 2008 (št. 47), ko je ta revija 

zadnjič izšla, zato je verjetno tudi večinoma objavljal v 

Naših jamah. V slednji reviji je tako objavil 27 člankov od 

41 prispevkov, ki so mi trenutno znani.  

Leta 1961 sem naredil potapljaški izpit in se leta 1962 

zaposlil na Centru za raziskovanje morja pri Ljudski Tehniki 

Slovenije, ki ga je ustanovil in vodil biolog Jože Štirn - Mišo. 

Po preselitvi v Portorož sem začasno prekinil študij na 

FNT1 – oddelek za kemijsko tehnologijo in deloval samo na 

morju: kemijska analiza morske vode, potapljanje in druga 

tehnična opravila. Seveda je tem dogodkom botroval tudi 

konec jamarskega življenja. 

Z leti in izkušnjami v potapljanju pa sem pridobil status 

samostojnega potapljača, kar je pogoj in osnova za jamsko 

potapljanje. Človek, ki je okusil podzemlje, ne bo nikoli 

izgubil simpatije do njega in tako tudi nisem mogel odkloniti 

ideji Ivana Gamsa - Vanča za potop v sifon Pivkinega 

rokava Planinske jame. Žal izvedba ni dobila zaključka po 

želji in pričakovanju. Današnji tehnični dosežki za potope v 

hladne in mrzle vode pa že zagotavljajo dobre dosežke tudi 

v jamah, ki imajo še svojo psihično specifiko. Seveda to ne 

pomeni, da bomo že kmalu dobili prehod iz Planinske v 

Postojnsko jamo, ampak ko bo interes dovolj velik in podprt 

z denarjem, bo to mogoče izpeljati. 
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1960 OZ. SPOMINE OBUJAJ, VENDAR SE V KATASTER POMUJAJ! 
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Nisem bil še jamar, vendar sem že zahajal v zvezni 

kataster, kjer sem prebral mnogo zanimivih zadev. Ena mi 

je v spominu ostala posebno živa, namreč zapisnik z 

opisom »skorajda nesreče« v pri raziskovanju Brezna pri 

Medvedovi konti. Še toliko bolj sem si ga zapomnil, ker je v 

njej svojo vlogo igral tudi moj tedanji profesor fiziologije, ki 

sem ga poznal samo kot strahospoštovanega prof. dr. 

Kazimirja Drašlerja, o Mikcu ni bilo govora. Zato sem se 

začudil, da udeleženci (Kunaver in sod. 2018) pišejo, da o 

nesreči ni nikjer nič zapisanega in da »društveni zapisniki 

tistega časa nesreče sploh ne omenjajo.« Tudi posamezne 

podrobnosti so bile opisane drugačne, kot se jih spomnim 

iz prebranega gradiva v katastru. Tik pred zadnjim, zadnjim 

rokom za nov GP sem vendarle preveril, kaj pravi društveni 


