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Z Breznom spečega dinozavra je naše 
Društvo dobilo že četrto tisočmetrco. Res 
je, da smo jo v celoti opremili in spodnjih 
700 metrov globine tudi raziskali na 
samo petih akcijah, a da je bilo to mogo-
če, so naši predhodniki vložili precej 
truda. 

Glede samega poteka raziskovanja v 
prvem valu je kar nekaj nejasnosti. 
Spodaj podajam kronologijo raziskova-
nja, kolikor mi jo je uspelo spraviti skupaj 
iz različnih dopisovanj, Glasu podzemlja 
2011 (tiste čase je GP žal izhajal redke-
je, kot bi si želel za ta namen), spletne 
strani DZRJL, Knjige ekskurzij in druš-
tvenih sestankov. Hvala vsem, ki so 
prispevali informacije. Povsem možno je, 
da kakšna ekskurzija manjka in da so na 
kakšni akciji udeleženci malo pomešani. 
Vedno sem na voljo za dopolnitve. 

2006 (?): Odkritje vhoda 
Brezno je, verjetno leta 2006, odkril Jure 
Andjelič - Yeti skupaj z Rokom Stopar-
jem in Robertom Reharjem. Yeti je 
zaznal prepih ter se v kratkih hlačah in z 
naglavno lučko prosto spustil čez prvo 
nekajmetrsko stopnjo in kmalu obstal 
pred breznom. 

2007: Opremljanje do ožine na –50, 
preboj, opremljanje brezna, ki sledi 
Jeti pravi, da sta Rok Stopar in Stari 
opremila jamo do dna prvega večjega 
brezna (po novih meritvah je to na –50 
metrih). Rok Stopar omenja več akcij. Ivo 
Sedmak, Dušan Tominc in Rok Stopar 
so kopali ožino na –50 metrih. Tudi Yeti 
omenja eno akcijo kopanja, kopala sta 
skupaj z Rokom. 

V Knjigi ekskurzij DZRJL je navedena 
ena akcija: 
2. september 2007 (Brezno Srčanka), 
udeleženca: Marina Pintar in Gregor 
Pintar - Stari. Trajanje: cca. 3 ure.  
Kopanje in meritve nove jame v bližini 
B13. 
Opomba: B13 je Brezno Velikega Talirja 
(kat. št. 5800), ki leži dobrih 200 metrov 
stran in je najbližja večja jama. 

Tistega leta je verjetno potekala tudi že 
akcija, na kateri se je opremilo poševno 
podorno brezno na –110 metrih, ki se 
zdaj imenuje Melišče. 

2008: Preboj do –300 metrov, začetek 
razopremljanja 
28. junij 2008 (Jama spečega dinoza-

vra), udeleženca: Jure Andjelič - 
Yeti in Rok Stopar. Trajanje 3–4 
ure, globina cca. 200 metrov. 
Kljub obilici snega je bila jama 
odprta. Nadaljevala z opremlja-
njem brezna, kjer so se raziskoval-
ci ustavili lansko leto. Po cca. 25 
metrih doseženo dno, nadaljevanje 

stopnja 5–7 metrov. V podornem dnu 
prišla do odprtine, iz katere je močno 
pihalo. Se nadaljuje. Stopnjasto brezno v 
strmem meandru. Močan prepih. Potreb-
no odbiti manjšo lusko. Yeti 

Opomba: glede na opazko o obilici 
snega je bila to verjetno prva akcija 
tistega leta. Tako lahko sklepamo, da se 
je preboj čez ožino na –50 metrih zgodil 
leta 2007. Točka, na kateri sta se ustavi-
la, leži na –171 metrih. 

5. julij 2008 (Brezno spečega dinozavra), 
udeleženci: Jure Andjelič - Yeti, Rok 
Stopar, Franc Marušič - Lanko, Matija 
Perne, Tomaž Pogačnik - Pigi, Aleksan-
dra Privšek - Jerica, Tomaž Krajnc, Blaž 
Kurent - Duo-kor, Trajanje: 5 ur. 

Najprej se je v jamo odpravila kopaška 
ekipa, ki je takoj začela z odstranjeva-
njem kamenja v ožini na globini okoli 
180 metrov. Kmalu zatem so se na dnu 
brezna pridružili še ostali člani ekipe. S 
skupnimi močmi smo odstranili še nekaj 
kamenja. Del skupine je nato nadaljeval 
še s spustom v brezno, ki pride za ožino. 
Po približno 40 metrih se brezno konča, 
nadaljuje pa se s podorom, ki ga bo 
treba še razširiti. 

Opomba: Na tej akciji se je prišlo do 
ožine na –218 metrih. 

2.–10. avgust 2008 (tabor Kanin, štiri 
akcije): na taboru se je prekopalo ožino 
na globini 218 metrov (Rok Stopar pravi, 
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Pred vhodom v Dinozavra leta 2008. Foto: Bojana Fajdiga 
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da sta to med drugimi delala 
Lanko in Franček). Opremilo se je 
naslednje brezno T-Rex, ki je do 
te točke največje brezno v jami. 
Konča se na –300 metrih s 
podornim stožcem. Na taboru sta 
jamo merila Marina in Gregor 
Pintar. Na dnu sta menda gledala 
v okno, kjer smo leta 2021 našli 
nadaljevanje, vendar nista imela 
več vrvi, čutila sta tudi prepih. 
Naslednjič so bili ti deli že 
razopremljeni. Izvedlo se je tudi 
foto akcijo. 

5. avgust 2008 (tabor Kanin), 
udeleženci: Franci Gabrovšek, 
Matej Dular, Matija Perne, Tomaž 
Pogačnik - Pigi, Bojana Fajdiga. 
Foto akcija in pregledovanje dna 
za nadaljevanja. Ni znano, ali je 
bila to zadnja akcija v jamo na 
tem taboru. 

Avgust 2008: Rok Stopar je takoj 
po DZRJL taboru v jamo peljal 
ekipo ukrajinskih jamarjev, ki so 
bili takrat na Kaninu. Iskali so 
nadaljevanje na dnu, vendar ga 
niso našli. 

Konec avgusta 2008 se je Rok Stopar 
spustil v jamo sam in razopremil brezno 
T-Rex. Meritve je prinesel na ferajn. 

2010: Razopremljanje 
Ni znano, ali je med razopremljanjem 
T-Rexa in 2010 bila v Brezno spečega 
dinozavra izvedena še kakšna akcija. 

1. avgust 2010 (Brezno spečega dinoza-
vra), udeleženci: Marina Pintar, Franci 
Gabrovšek, Tomaž Šuštar - Ikarus. 
Razopremljanje Dinozavra. Uspeh – 
Dinozaver razopremljen! 

2011–2020: Intermezzo 
Z razopremljanjem so raziskave v 
Breznu spečega dinozavra zamrle. Yeti 
pravi, da je bil presenečen, da se je jamo 
razopremilo. 

Brezno je nato ostalo nekje na obronkih 
zavesti jamarjev, ki delajo na Kaninu. 
Zapisnika ni bilo, meritve so obstajale, 
vendar so bile bolj ali manj pozabljene. 
Vsake toliko se je kdo spomnil, da je na 
Kaninu ena 300–400 metrov globoka 
jama, ki ni registrirana. Dinozaver je torej 
zaspal. Prebudil smo ga šele lani ...│ 

Zgoraj: Pigi v eni od prekopanih ožin v zgornjih delih jame. Spodaj levo: Brezno T-Rex. Spodaj desno: Podorna dvorana na dnu 
jame na –300 metrih. Foto: Bojana Fajdiga 


