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08Medvedja ali Mokriška jama 
Starodavni brlog 

Z ijavka je jama na pobočju Mokrice v Kamniških planinah, ki 
so jo pastirji v slabem vremenu uporabljali kot ovčjo stajo. 
V njej so bile kosti jamskega medveda. Ovčji pastirji, ki so 

ponoči zašli, so včasih videli pri Zijavki gamsa z zlatimi parklji. Hodil 
je v jamo in prihajal spet ven. Če so se mu približali, so se začeli hudi 
nalivi ali pa se je vsula nanje gosta toča kamenja z gorovja, tako da so 
se morali hitro umakniti, da so ubežali plazovom. Gams se je krepčal 
pri nekem skrivnostnem zlatonosnem vrelcu, ki so ga iskali že mnogi, 
a našel ga ni nihče.

Gams z zlatimi parklji pri Zijavki

Stoletja so domišljijo kamniških lovcev in pastirjev 
burili gamsi, pa tudi srnjaki z zlatimi parklji. Drobne 
zgodbe, polne nedoumljivega, pa vedo povedati, da so 
zlate parklje živali dobile od tega, ker so hodile pit vodo 
k zlatemu studencu. Kje teče ta mitična studenčnica, 
ostaja velika skrivnost. 
Živali s pozlato imajo nadnaravno moč – tako kot 
znani Zlatorog je tudi beli gams z zlatimi parklji, ki živi 
pod Skuto, sveta žival. Kdor se takšni živali približa s 
hudobnimi nameni, je kaznovan! To se je zgodilo tudi 
pohlepnemu duhovniku … Prav blizu Medvedje ali 
Mokriške jame, za katero se ime Zijavka ne uporablja 
več, je Farjev plaz. Zgodba pravi, da je mlad pastirček 
pod Mokrico videl srnjake in gamse, ki so imeli zlate 
parklje, ker so hodili po samem zlatu. Šel je za njimi 
in našel zlato, najdbo pa pokazal duhovniku. Tega se 
je polastil pohlep in je dečka pokončal. Takrat pa se je 
utrgal plaz, pokopal pod sabo duhovnika, zlato pa je 
izginilo – kraju se še vedno reče Farjev plaz. 
Vse te zgodbe se godijo v strmih in razdrapanih 
pobočjih nad dolino Korošice, ki se steka v Kamniško 
Bistrico. Ti konci so malce odmaknjeni od glavnih 
poti, a ravno zato zanimivi in vabljivi. Prek strmega 

Vrsta izleta
To je najresnejši planinski izlet 
v knjigi; tudi hoje je največ. 
Pot je neoznačena, strma in 
mestoma izpostavljena, zato 
velja za zahtevno. Potrebna je 
planinska obutev in oprema; pot 
priporočamo samo izkušenim 
planinskim družinam. 

Najprimernejši čas
Od spomladi do jeseni 
oziroma v kopnih letnih časih; 
pozimi izlet ni primeren. 

Nevarnosti
Lovska stezica je sicer zelo 
lepo speljana, a mestoma 
izpostavljena; predvsem na 
travnatih pobočjih moramo biti 
pazljivi, da ne zdrsnemo. Ker pot 
ni markirana, je tudi orientacijsko 
nekoliko zahtevnejša in ni 
primerna za starše, ki še 
nimajo izkušenj z gibanjem v 
tovrstnem gorskem svetu.   

Nadmorska višina: 1531 m
Višina izhodišča: 810 m 
Višinska razlika: 531 m
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sveta so lovci speljali več razglednih steza; ena vodi 
pod Debeli hrib, kjer na slikovitem mestu stoji lovska 
koča. Nedaleč od nje je naš tokratni cilj, Medvedja ali 
Mokriška jama, ki so jo uporabljali že lovci iz davnega 
paleolitika. 

Ljudje so za 40 metrov dolgo zijalko že dolgo vedeli, 
zato je pritegnila tudi pozornost arheologov. V njej 
so našli veliko kosti jamskih medvedov, zato ji rečejo 
tudi Medvedja jama. Vanjo so se starodavne zverine 
zatekale med zadnjo ledeno dobo; tu so prezimovale in 
kotile mladiče. A tod ni hlačal samo jamski medved, v 
pobočjih Mokrice se je nekoč sprehajal tudi jamski lev, 
še ena veličastna in izumrla žival. Poleg njegovih kosti 
so arheologi našli tudi kosti volka, kune, kozoroga in 
alpske jerebice. 
Kaj pa človek – je tudi on uporabljal jamo? To so potr-
dile najdbe koščenih konic in preprostega koščenega 
ter kamnitega orodja. Nekatere konice imajo vrezane 
zareze, ki menda pomenijo prve začetke porajajoče 
se upodabljajoče umetnosti. Jama je bila občasna 
postojanka lovcev v stari kameni dobi ali paleolitiku, 
njena starost pa sega v obdobje 35 do 32 tisoč let pred 
sedanjostjo. 
Medvedja jama je še danes polna kosti in zato izredno 
zanimiva. Obiskovalci si pred vhodom radi zakurijo 
ogenj, da bi občutili skrivnostnost kraja. A koščenih 
spominčkov nikar ne izkopavajte in odnašajte s seboj; 
naj raje ostanejo v tem edinstvenem muzeju v naravi. 

IZHODIŠČE
Dolina Korošice. Vanjo se pripeljemo po gozdni cesti, 
ki se pri spodnji postaji žičnice za Veliko planino odcepi 
levo s ceste za Kamniško Bistrico. 
Po dolini Korošice se peljemo približno 3 kilometre 
in pol, dokler se cesta ne razcepi – leva pot pelje na 
Markovo raven, mi pa izberemo desno ter gremo po 
njej do peskokopa, kjer parkiramo (14 km iz Kamnika). 
OPIS
Približno 10 metrov levo od peskokopa poiščemo 
lovsko stezico, ki vodi ob peskokopu, nato pa navzgor 
v gozd. Vzpenjamo se v ključih, sprva po izpostavlje-
nem travnatem pobočju, nato po mešanem gozdu. 
Po približno pol ure se toliko vzpnemo, da se nam na 
razgledniku odpre pogled na Kamniški vrh pred nami 
pa tudi na Markovo raven, s katere pripelje steza, ki se 
više priključi naši. Nadaljujemo desno v gozd; prečimo 
pod skalnimi skoki vse do grebena in nato v ključih 
navzgor nad prepadna pobočja. Steza vodi mimo mesta, 
kjer je nekoč stala lovska koča, vse do lovske koče 
na Debelem hribu. Nad kočo moramo biti še pose-
bej pozorni, saj je stezica, ki se dviga v ključih, manj 
uhojena in moramo previdno šteti ovinke, da bomo 
našli pravi odcep k jami. Pri tretjem, levem ovinku se 
steza prvič razcepi, desno vodi k Farjevemu plazu, mi pa 
nadaljujemo levo. Pri devetem, prav tako levem ovinku 
(v bližini raste kriva smreka) ali pri enajstem ovinku 
(smreka z veliko bulo) poiščemo slabo uhojeno stezico, 
ki se odcepi desno. Sledimo ji in v petih minutah nas 
pripelje do jame. 
Na izhodišče se vrnemo po isti poti. 

Dolžina izleta
Izhodišče–lovska koča 2 h 
Lovska koča–jama 30 min 
Vrnitev 2–2.30 h 
Skupaj 4.30–5.30 h

Zanimivosti v bližini
Farjev plaz
Opuščena planina Ovčarija
Dedec pod Košutno
Velika planina 
Kamniška Bela 

Dodatno branje
Votlina z zlatom 
Ajdovski deklici
Škratje v Kamniških planinah
Divji mož in huda muca
Kamniška ali Slevška roža 
na Kamniškem vrhu

V Medvedjo ali Mokriško 
jamo so se v zadnji ledeni dobi 
pogosto zatekali medvedje. 
Poginule živali so bile ljudem v 
pomladanskih mesecih hrana, iz 
njihovih kosti pa so si izdelovali 
orožje ter orodje.
Ljudje so že v 19. stoletju vedeli 
za jamo ter nabirali medvedje 
kosti v njej; teh je vse polno še 
danes.

Lovske stezice, ki vodijo k jami, 
se vzpenjajo med srebrnimi debli 
bukev. 

Smreka z bulo, ki služi kot 
smerokaz.


