
Pohod  »Na Kokoško in v jamo Vilenica«  smo opravili dne 20.4.2008  

 
Bizjakova dva (Ada in Bogomil) sta se dobro pripravila za vodenje. Kot smo pričakovali, je bilo 

zanimanje za pohod veliko. Radovednost, kako izgleda jama Vilenica je bila velika.Pa tudi Kokoška ni 

tako težko dostopna. Vremenoslovci so tudi napovedovali lepo vreme. 

In res. V celoti smo preživeli krasen dan. 

 

Najprej smo vstopili v jamo. Joj, kako globoka izgleda. Koliko stopnic! A bomo zmogli?  

Vodička (tudi sama jamarka) nas je najprej peljala v Plesno dvorano, kjer se vsako leto odvija podelitev 

mednarodne literarne nagrade »Vilenica«. Tu smo dobili prvo razlago o jami: 

Jama Vilenica je najstarejša turistična jama v Evropi. Ime je jama dobila po dobrih vilah, ki so v 

ljudski domišljiji v njej domovale Lastnik zemlje, kjer je bila jama je bil grof Petazzi, ki je jamo 

prepustil župniji Lokev. Le- ta jo je odprla za javnost . Prvi voden ogled jame je bil že leta 1633. Do 19. 

stol. je bila najbolj obiskana kraška jama. Vprašamo se zakaj: Jama je lahko dostopna. Zaradi svoje 

oblike ni zahtevala za odprtje obiskovalcem posebnih priprav.Tudi bližina Trsta je vplivala na velik 

obisk jame. Ker pa jama ni bila dovolj zaščitena, je bila tudi precej poškodovana.  Kasneje je bila 

Vilenica, zaradi odprtja Postojnske jame, skoraj pozabljena. Jamarskemu društvu Sežana gre zasluga za 

njeno ponovno oživitev leta 1963. Odprli so nove poti in uredili električno osvetljavo jame.  

Po strmih stopnicah nas je pot vodila naprej skozi Drevored kapnikov v Rdečo dvorano, mimo Orgel 

v Vilinsko dvorano.. Tu je najvišji stalagmit (20m), z obsegom 10 m. 

Tisti del jame, ki je odprt obiskovalcem je dolg cca 400 m. Do zadnje dvorane je višinske razlike  90 m. 

Zato je potrebno prehoditi tudi veliko stopnic. Povratek je po isti poti. 

V jami je bogastvo kapnikov vseh oblik in barv (stalagmiti, stalagniti, stebri, slap, lasanje, zavesce, 

ponvice …), da ne omenim podob, ki jih vsak posameznik vidi v njih. 

 

Tisti, ki smo pred kratkim obiskali Grotto Gigante, smatramo, da je ta veliko lepša. Koliko bogastva v 

tako majhnem prostoru! 

 

 

 

   
        Vhod v jamo                                                                        V temi je "Plesna dvorana". 

 



   
 

 

 

   
 

 

                            
 
Prišli smo iz jame. Kar utrujeni. Morda nas je utrudil tudi tako čist zrak v jami?! Ali stopnice? Levo na sliki je Azra 
iz Sarajeva, ki se na novogoriški univerzi  pripravlja na magisterij o vplivu okolja na življenje ljudi.. 



     
Gremo proti Kokoški (674m). 
 
 
 

   
Smo že pri koći. Podpredsenik društva Črt ni edini, ki                       Skoraj vsi smo na sliki. 
si je privoščil pivo! 
 
 

      
                 Vračamo se v Lokev. Kaj nas čaka tam?                                                       Kosilo 
                                                                                                                   "Krstili" smo  nov kontejner za hrano.    
                                                                                                                    Mineštra v njem dobro zdrži ! 
 
 



 

     
Tudi dva slavljenca imamo:                                                               Kaj nam pa morejo... če smo vesel! 
Bogomil in Marilena sta nas počastila. 
 
 

 


