
dolenjski jamarski tabor

2022
2. - 4. september



Timski duh je eden
glavnih elementov jamarstva. 
Tradicionalne Dolenjske jamarske tabore 
je leta 2020 za dve leti prekinila epidemija 
covid-19, ki pa ni ustavila dela jamarjev. 
V teh dveh letih smo veliko naredili, 
zato bo veliko vsebin »na tapeti«. 
V letošnjem letu se bomo ponovno dobili 
na Kočevskem rogu, kjer bomo imeli poleg 
rednih aktivnosti še izpite JZS in slavnostno 
sejo JZS, tako da bo program še bolj pester. 

Se vidimo na DJT!
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prihod udeležencev
in namestitev

izpiti JZS

predstavitve*
jamarskih dosežkov

*  predstavitve jamarskih dosežkov: odprav, raziskav, objektov, področij, čistilnih akciji  -  predstavitve je potrebno predhodno najaviti.

druženje

Jamarski dan na Kočevskem rogu
prihod udeležencev
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slavnostna seja JZS
s podelitvijo nagrad in priznanj  

zaključek izpitov
s podelitvijo diplom 

izpiti za nazive v jamarstvu 
v organizaciji JZS  

dolenjski speleotlon
+ zabava

Program
petek 2.9. sobota 3.9. nedelja 4.9.



Dolenjski Speleotlon
Dogajanje bomo popestrili s tekmovanjem, ki združuje več jamarskih veščin. Tekmuje se 
v dvojicah na poligonu, ki je sestavljen iz plezanja in spuščanja po vrvi, premagovanja 
ožin ter prikaza različnih jamarskih veščin. Skupen rezultat je seštevek časa obeh 
tekmovalcev, potrebnega za premaganje poligona ter odbitnih sekund. Nagrada za 
par, ki bo dosegel najboljši rezultat, je 100m statične vrvi, podelile bomo tudi druge 
zanimive nagrade.

Obiski jam
Za vse jamarje bo v soboto in nedeljo organiziran obisk nekaterih zanimivih jam 
na področju Kočevskega roga. Jame bodo opremljene, obisk bo možen v spremstvu 
lokalnega jamarja. Ogledi bodo organizirani glede na želje in povpraševanje, zato je 
nujna pred prijava. 

 · Cink križ (-185m, zelo zahtevno) fascinantno brezno s 103 metrsko 
vhodno vertikalo in dvema zahtevnima ožinama v nadaljevanju. 

 · Pihalnik (-144 m, zahtevno), v letu 2021 podaljšan in poglobljen  
ter prebit v skozenc. 

 · Ledena jama na Kunču (120 m, nezahtevno), kraška ledenica  
z markantnim vhodom in prostorno dvorano. 

Jamarski dan na Kočevskem Rogu
Dogodek je namenjen vsem ne jamarjem, v smislu promocije in približevanja jamarstva 
ljudem, ki jamarstva ne poznajo. Obiskovalce bomo najprej seznanili z našo dejavnostjo 
in opremo, potrebno za raziskovanje jam, potem jih bomo spustili v eno najlepših jam 
na Kočevskem rogu.
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Kočevje > DJT = 18,5 km

Podturn > DJT = 13,5 km

Info  
SKAVTSKI DOM IN SPANJE

Skavtski dom se nahaja sredi neokrnjene narave mogočnih Roških gozdov, na mestu, kjer 
je nekoč stala žaga Rog. Dom premore 50 ležišč v skupnih sobah, v neposredni bližini 
pa je tudi šotorišče s prostorom za 30 šotorov. Prosimo, da v prijavi navedete, ali imate 
namen prenočiti v sobah ali v šotoru. Ker je število postelj omejeno, bomo rezervacije 
izvajali po sistemu »kdor prej pride, prej melje«, zato pohitite s prijavami.

DOSTOP
Iz smeri Novega mesta: po regionalni cesti do Dolenjskih Toplic (12,5 km). Iz Dolenjskih 
Toplic nadaljujete do vasi Podturn (2,2 km), kjer v križišču zavijete desno 
v smeri Soteske. Po 400 m zavijete levo in sledite oznakam Rog, ki vas 
pripeljejo do doma (13,5 km). Opisana pot traja približno 55 min.

Iz smeri Ljubljane: po dolenjski avtocesti do izvoza Bič (30 km). 
Pri izvozu iz avtoceste zavijete levo v smeri Žužemberk (13 km). 
V Žužemberku zavijete levo proti Dvoru oziroma Novemu 
mestu in vozite po dolini reke Krke do vasi Soteska (10 km). 
V Soteski na začetku vasi zavijete desno čez most in 
nadaljujete do vasi Podturn (4,5 km). Na začetku vasi 
Podturn zavijete desno in sledite oznakam 
Rog, ki vas pripeljejo do 
Skavtskega doma (13,5 km). 
Opisana pot traja približno 
1h in 20 min.

Iz smeri Kočevja: po regionalni cesti skozi Šalko vas in Željne in sledite oznakam »Baza 
20«. Iz Kočevja do Skavtskega doma je 18,5 km, pot pa traja približno 40 minut

PREHRANA IN PIJAČA
Ves čas trajanja tabora bo zagotovljena brezplačna prehrana in brezalkoholna pijača za 
vse udeležence (petek večerja, sobota zajtrk, kosilo in večerja, nedelja zajtrk ter hladno 
kosilo). Pivo bo možno dobiti s prostovoljnim prispevkom.

45.675728° 
15.005620°

45°40’32.6”N
15°00’20.2”E

lokacija
Skavtski dom, Žaga Rog



PRIJAVNINA
Prijavnina na tabor znaša 15€ za en dan ter 30€ za vse tri dni in vključuje udeležbo  
na vseh aktivnostih v okviru tabora, spanje, prehrano, brezalkoholno pijačo  
in spominsko majico.

PRIJAVE
Prijavnico za Dolenjski jamarski tabor 2022 izpolnite najkasneje do 26. avgusta 2022 prek 
spletnega obrazca.  V primeru, da imate s prijavo težave, se obrnite na Anžeta Tomšiča, 
anze.tomsic@jknm.si.

SPLETNA PRIJAVNICA
https://bit.ly/3A86kwD

Prijave

dolenjski jamarski klubi

Jamarski klub Novo mesto
Jamarski klub Brežice
Jamarski klub Krka
Klub jamarjev Kostajevica na Krki
Belokranjski jamarski klub Črnomelj
DZRJ Ribnica

organizacija DJT 2022

Jamarski klub Novo mesto

www.jknm.si facebook.com/jknovomesto

http://www.jknm.si
http://www.facebook.com/jknovomesto

