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 Ali veste, kako se polni PALŠKO JEZERO kot največje jezero z izrazitima zalivoma? 

 

 

Oblikovanost jezerske kotanje 

Palško jezero leži severno od naselja Palčje in je 

največje izmed vseh Pivških presihajočih jezer. 

Ovalna jezerska kotanja je sestavljena iz treh 

kotanj z naslednjimi ledinskimi imeni na TTN 5: 

Velika jezera (vzhodni del), Mala jezera 

(jugozahodni del) in Filajevo jezero 

(severozahodni del). Najnižje ležeča kotanja so 

Velika jezera, najvišje ležeča pa je Filajevo jezero, 

v katerega sta poglobljeni manjši kotanji; severna 

kotanja je globlja, medtem ko je južna neizrazita. 

Velika jezera se nadaljujejo v Mala jezera, 

medtem ko Mala jezera in Filajevo jezero ločuje 

nekoliko višji svet, kjer je prst plitva in kamnita, 

enako kot na pobočjih jezerske kotanje. Filajevo 

jezero se spusti v Velika jezera, med njima je svet 

prav tako nekoliko višji in kamnit. V 

jugovzhodnem delu Velikih jezer so tla valovita, 

kjer v plitvih kotanjah med vzpetim svetom 

potekata strugi Filajevega grabna in potoka iz 

Matijeve jame.  

Najnižji del dna jezerske kotanje je na 

severozahodni strani kotanje Velikih jezer (542,15 

m po LIDAR DMR). To je v bližini sten pod 

kolovozom, ki vodi v Ždink, in sicer ob kotanji, 

poraščeni z vrbovjem, v kateri je najnižja točka 

dna (541,55 m po LIDAR DMR).  

Jezerska kotanja se na severu podaljša v dve 

podolgovati stranski kotanji, Njivce na zahodu in 

Ždink na vzhodu, v katerih nastaneta izrazita 

zaliva, med njima pa se dviga hrib Jezerščak. 

Kotanja Ždink se v severnem, zgornjem delu 

razširi, kjer je poglobljena vrtača ob vzhodnem 

robu dna. V njej se pojavi luža, nato pa jezerce 

zalije nižji del dna kotanje Ždink in odteka v jezero 

(potok iz Ždinka). Ob praznjenju jezera pa je ravno 

obratno, ko jezero odteka v zgornji del kotanje 

Ždink.  

Kotanjo Njivce v večjem delu poraščajo travniki, 

prepredeni s poraščenimi kamnitimi zidovi 

(mejice). V jugozahodni, spodnji del njenega dna 

pa je poglobljena plitva kotanja, ki je višja od 

omenjene vrtače v Ždinku. Ko jezero doseže nivo 

prehoda v kotanjo Njivce, se v njej pojavi jezerce, 

v katerega teče potok iz jezera (potok v Njivce) 

preko opuščenega, spodnjega dela Njivc. Nato se 

voda razliva v jezerce na nižje ležečem travniku in 

preko kolovoza odteka v severni, nižji del dna 

plitve kotanje v spodnjem delu Njivc. V nasprotju 

z Ždinkom se Njivce tako polnijo iz jezera. 

 

Kraški dotoki in odtoki 

Za Palško jezero je bil že izdelan inventar kraških 

dotokov in odtokov. Po Habiču (1968) voda 

najprej izvira iz estavel v dnu Palškega jezera, 

glavna pritočna stran pa je vzhodna stran, kjer so 

ob robu razvrščeni kraški izviri. Nad prvo, drugo in 

tretjo skupino izvirov so v jezerskem bregu 

izoblikovani zatrepi. Na geomorfološki skici 

Palškega jezera istega avtorja je označenih šest 

izvirov. Izviri 1, 2 in 3 ležijo v vzhodnem pobočju 

jezerske kotanje, izvira 4 in 5 na prehodu v Ždink, 

izvir 6 pa v Ždinku (Habič, 1968).  
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Kotanja Palškega jezera (vir podatkov: GURS) 

 

 

Filajev graben ima glavni izvir v kamnih, poraslih z 

mahom, v vznožju jugovzhodnega pobočja 

jezerske kotanje, ki je poraščeno. Na dnu struge v 

zatrepu leži debela plast drobnozrnate naplavine. 

Naplavina je razkrita tudi v desni brežini struge 

(visoka neporasla brežina). Stranski izvir, ki napaja 

desni pritok Filajevega grabna, leži v vznožju višje 

stene. Iz njega vodi kratka kamnita struga, ki jo z 

obeh strani obdajajo stene.  

 

Jama v Filajevem grabnu je v katastru jam 

opredeljena kot brezno, občasni izvir. Jama je 

dolga 10 m, globina jame je 0 m. Vhod v jamo leži 

na 556 m n.v. in je lociran na pobočju nad glavnim 
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izvirom (E-kataster jam, 2015, 2020). Jame v 

poraščenem pobočju nismo našli, prav tako nismo 

opazili potoka iz jame. Izviranje vode smo opazili 

le v kamenju v vznožju pobočja na vzhodni (pod 

steno) in zahodni strani zatrepa, dno zatrepa pa je 

tedaj zalito. Ob velikih ojezeritvah se pojavi tudi 

potok, ki izvira v spodnjem delu pobočja. Menimo, 

da bi jama lahko bila na stranskem izviru 

Filajevega grabna.  

 

 
glavni izvir Filajevega grabna 

 
 stranski izvir Filajevega grabna 

 

Strugo Filajevega grabna porašča vrbovje. V 

srednjem toku potok prečka kolovoz, kjer se lahko 

opazuje smer vodnega toka (ob praznjenju jezera 

potok teče v zatrep). V spodnjem toku potoka se 

izpod vrbovja pojavi kratek odsek valovite struge z 

neporaslim dnom in brežinama v naplavini. Nato 

se potok razliva prosto po travniku do jezerca 2, ki 

se pojavi v nižjem delu dna kotanje Velikih jezer. 

Na njegovem obrobju leži kratek odsek struge s 

kamnom, kjer je vodni tok potoka močnejši kot v 

okolici.  

 

Najvišji izvir v vzhodnem pobočju jezerske kotanje 

je jama Kužica z vhodom na 552 m n.v. Jama je 

dolga 37 m in globoka 19 m (E-kataster jam, 

2015). Vhod v jamo je v vznožju prepadne stene v 

vrtači na gozdnem robu. Na robu vrtače se začne 

plitva struga v drevju in grmovju, delno s kamni na 

dnu. V spodnjem delu pa struga postane ožja in 

travnata, kjer poteka med drevesi in grmi. V 

nadaljevanju teče potok prosto po spodnjem delu 

pobočja jezerske kotanje in se izliva v jezero. 

Potoka v vrtačo s Kužico nismo opazili, čeprav je 

tudi Kužica estavela (Kovačič in Habič, 2005). Nad 

Kužico je plitva izvirna kotanja v grmovju s kamni 

na dnu, iz katere se razlije voda po travniku in 

teče v jezero le ob zelo velikih ojezeritvah, kadar 

je vrtača s Kužico poplavljena. 

 

 
vrtača s Kužico 

 
potok iz Kužice  
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Naslednja skupina izvirov je v poraščenem 

pobočju nekoliko nižje od Kužice, ki na TTN 5 nosi 

ledinsko ime Kotliči. Najnižji izvir (izvir 1 v Kotličih) 

je v kotanji pod nizko steno, nekoliko višji izvir 

(izvir 2 v Kotličih) pa v razpoki v vznožju stene. Iz 

obeh izvirov vodita vzporedni strugi, nato pa se 

struga potoka 2 združi s strugo potoka 1. Pod 

izvirom 1 leži skalna stopnica, po kateri potok teče 

v zgornji del struge. Na robu tega dela struge so 

manjši izviri v razpokah med kamenjem, kjer je na 

levi brežini manjši zatrep. Zgornji del struge 

potoka 2 je kamnit, nato pa na robu struge s 

kamni ležita manjša izvira; nižji izvir ima v desni 

brežini struge izoblikovan manjši zatrep. Spodnji 

del struge potoka 1 sega izpod grmovja na 

obrobje dna jezerske kotanje. Na travnatem 

kolovozu ob strugi potoka 1 je manjša razpoka, iz 

katere teče potoček prosto po kolovozu. Najvišji 

izvir (izvir 3 v Kotličih) ima odprtino v vznožju 

stene in leži nekoliko višje od izvira 2 v smeri proti 

severu. Iz njega vodi kamnita struga v pobočju 

skozi drevje in grmovje. Voda tudi mezi iz tal v 

pobočju med izviroma 2 in 3 in odteka v jezero. 

Izvira 1 in 2 sta estaveli, kot estavela se obnaša 

tudi nižji izvir z manjšim zatrepom v strugi potoka 

2, medtem ko potoka v odprtino na izviru 3 nismo 

uspeli opaziti.  

 

 
izvir 1 v Kotličih 

 
izvir 2 v Kotličih 

 

 
izvir 3 v Kotličih 

 

Matijeva jama je najdaljša jama v jezerski kotanji; 

dolga je bila 50 m in globoka 36 m (E-kataster 

jam, 2015), nato pa so odkrili njeno nadaljevanje, 

tako da je sedaj dolga 200 m in globoka 44 m (E-

kataster jam, 2020). Jama ima dva vhoda; stranski 

vhod je na 546 m n.v, 7 m nad njim pa leži še 

navpični vhod (Kovačič in Habič, 2005). Zgornji, 

navpični vhod leži v stropu nad breznom, nad 

katerim se vzpenjata dve terasi v pobočju. 

Spodnji, stranski vhod pa je v vznožju višje stene, 

iz katere vodi kamnita struga skozi vrbovje v 

pobočju. Tudi Matijeva jama je estavela; potok 

teče skozi spodnji vhod v brezno.  
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potok iz Matijeve jame ob polnjenju jezera 

 
potok v Matijevo jamo ob praznjenju jezera  

 

Potok iz Matijeve jame nadaljuje pot po valovitem 

jugovzhodnem delu dna kotanje Velikih jezer do 

izliva v jezerce 1, ki se pojavi v nižjem delu dna te 

kotanje. Kmalu potem, ko potok priteče na 

travnik, je v dno jezerske kotanje vkopana plitva 

kotanja z delno poraslim dnom in nanosi prsti. Iz 

nje vodi kratek odsek struge potoka v vrbovju. 

Potok se razliva po travniku z vrbovjem, kjer tudi 

nastane jezerce v plitvi kotanji na levem bregu. 

Nato potok zavije v smeri proti severu in teče v 

plitvi strugi, ki jo na desni strani obdaja visoka 

brežina, vkopana v valovito dno. Del vode pa še 

naprej teče v smeri proti zahodu, nato pa se ob 

severnem robu te brežine izliva v strugo. Ob tem 

sotočju je na desnem bregu podolgovata kotanja 

v obliki jarka, ki je delno porasla, v srednjem delu 

pa je nasuto kamenje. V tej kotanji voda kasneje 

presahne. V nadaljevanju postane travnata struga 

potoka iz Matijeve jame globlja, kjer na dveh 

mestih zavije v vrbovje. Po njenem zavoju proti 

nižjemu delu dna kotanje je ob strugi v valovito 

dno vkopana polkrožna kotanja, ki je porasla le na 

manjši površini; vanjo se razširi potok. Struga se 

zaključi na obrobju nižjega dela dna kotanje 

Velikih jezer, kjer se pokaže izpod vrbovja in 

postane manj izrazita. Nato potok teče prosto po 

kolovozu in njegovi okolici do jezerca 1. Na 

kolovoza v nadaljevanju (po ovinku proti jugu) je 

sotočje s Filajevim grabnom. V spodnjem toku se 

od potoka iz Matijeve jame odcepi več stranskih 

potočkov, ki tečejo v jezero.   

 

Izpod Matijeve jame priteče še en potok, nato pa 

teče po severovzhodnem, ravnem delu dna 

kotanje Velikih jezer, kjer poteka kolovoz. V 

spodnjem toku se potok razliva v jezerce v plitvi 

kotanji ob kolovozu, ki ta potok sprva napaja ob 

začetku aktivnosti. Nato pa se potok izliva v potok 

iz Matijeve jame v njegovem spodnjem toku 

oziroma neposredno v jezero, ko to naraste. 

Sklepali smo, da je to desni stranski krak potoka iz 

Matijeve jame, od katerega se odcepi nekje pod 

jamo v vrbovju. Glede na LIDAR DMR pa je v 

spodnjem delu poraščenega pobočja izvirna 

kotanja, ki smo jo poimenovali kot izvir pod 

Matijevo jamo. V tej kotanji najverjetneje izvira 

omenjeni potok (potok iz izvira pod Matijevo 

jamo).  

 

V bližini prehoda v kotanjo Ždink leži izvir (izvir pri 

Ždinku) v vznožju večjih kamnov pod kolovozom v 

spodnjem delu severovzhodnega pobočja jezerske 

kotanje. Za izvir nam je povedal domačin. Izvir 

smo opazovali le tedaj, ko je bil poplavljen; 

izviranje vode je bilo opazno na vodni gladini. 

Kasneje smo opazili, da je tudi estavela, saj je vanj 

tekel potok iz jezera, in sicer ko je na spodnjem 

vhodu Matijeve jame voda še vedno izvirala. 

Sklepamo, da je to eden od dveh izvirov na 

prehodu v Ždink (izvira 4 in 5), ki ju navaja Habič 

(1968). Na prehodu v Ždink je v dno poglobljena 

kotanja, ki se zaključi z višjo steno; vanjo se zajeda 

jezero.   

 

Kotanjo Ždink lahko opredelimo kot zatrepno 

dolino. V njenem zgornjem delu je vhod v jamo v 

vznožju višje stene v severnem, poraščenem 

pobočju vrtače. V kotanji je sicer evidentirana ena 

jama, tj. Jama v Ždinku (spodmol z vhodom na 

555 m n.v.), ki leži v spodnjem delu severnega 



Palško jezero 

 

6 

 

pobočja (E-kataster jam, 2015). Po Habiču (1968) 

je omenjena jama v vrtači označena kot estavela 

6. Iz jame je v pobočju vrtače vrezana struga, ki se 

dvigne do roba dna vrtače. Iz vrtače vodi struga 

po dnu kotanje Ždink v smeri proti zahodu, naprej 

od nje pa ležijo plitve kotanje, v katerih rastejo 

topoli. Sklepamo, da gre za nadaljevanje struge 

potoka iz jame, čeprav smo jo opazovali le v 

suhem stanju ali je bila poplavljena. Južno od 

vrtače z jamo leži plitva vijugasta uleknina, ki smo 

jo dolvodno opazili tudi v srednjem, ožjem delu 

Ždinka. Menimo, da gre za nadaljevanje struge 

omenjenega potoka.  

 

Na poraščenem vzhodnem obrobju dna Ždinka 

nekoliko severneje od vrtače z jamo leži navpična 

razpoka v steni, iz katere vodi kamnita struga.  

 

Voda izvira tudi na severnem obrobju dna kotanje 

Ždink iz najmanj dveh izvirnih kotanj v grmovju, iz 

katerih teče kratek potok prosto po travniku v 

jezero. Nekoliko vzhodneje pa iz gozda priteče 

daljši potok, ki teče do jezera v plitvi strugi. Zaradi 

nedostopnosti gozdnega roba njegovega izvira 

nismo našli. Glede na LIDAR DMR leži njegova 

izvirna kotanja tik za gozdnim robom.  

 

Menimo, da bi lahko imelo funkcijo izvira še več 

poraščenih kotanj na severovzhodnem obrobju 

dna Ždink, saj smo v vsaj dveh opazili vodo na 

dnu, ko se je voda pojavila tudi v omenjeni 

navpični razpoki. Te kotanje so nižje ležeče in so 

bile že poplavljene, ko je tekel potok iz dveh 

izvirnih kotanj na severnem obrobju dna Ždinka. 

Na vzhodnem obrobju srednjega dela Ždinka pa 

se nahaja poraščena plitva kotanja pod steno, iz 

katere vodi kratka travnata struga. Tudi te kotanje 

nismo opazovali v času njene aktivnosti ali pa je 

bila poplavljena.  

 

 
izvir pri Ždinku 

 
jama v Ždinku 

 
navpična razpoka v Ždinku  

 
ena od izvirnih kotanj na severnem obrobju Ždinka  
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Požiralniki so razvrščeni v dnu in ob severnem 

bregu oziroma zahodnem robu jezerske kotanje. 

Ker je njihova kapaciteta znatno manjša od 

kapacitete pritočnih kanalov, voda v jezerski 

kotanji zastaja (Habič, 1968). Na dnu jezerske 

kotanje smo opazili le en požiralnik, ki leži v 

vzhodnem, robnem delu dna kotanje Malih jezer. 

Vanj teče potok iz jezera, ki se pojavi v nižjem delu 

dna kotanje Velikih jezer ob redni manjši 

ojezeritvi. Tedaj voda ponika na robu zaplate 

verjetno nasutega kamenja pri večjem kamnu 

sredi travnika, ki je opazen že od daleč. Najnižja 

točka dna jezerske kotanje, v kateri se voda zadrži 

najdlje, je kotanja, poraščena z vrbovjem. Tako 

menimo, da so požiralniki na dnu jezerske kotanje 

poraščeni z vrbovjem in zato niso opazni. 

 
požiralnik na dnu kotanje Malih jezer 

 

Opis polnjenja/praznjenja jezera po tipih 

ojezeritev 

Ob polnjenju Palškega jezera se pojavita jezerci v 

nižjem delu dna kotanj Velikih in Malih jezer; 

prvega napaja potok iz Matijeve jame, drugega pa 

Filajev graben. Nato se jezerci spojita, tedaj imajo 

Mala jezera obliko zaliva Velikih jezer. Ob redni 

večji ojezeritvi jezero zalije celotno jezersko 

kotanjo, potem ko se razširi tudi v kotanjo 

Filajevega jezera. Nato jezero dobi zaliv Ždink, 

kasneje pa odteka v Njivce, kjer ob veliki ojezeritvi 

nastane zaliv. Tedaj se jezero dvigne višje v 

spodnji del pobočij jezerske kotanje (v borovcih), 

kotanji Ždink in Njivce pa sta zaliti po dnu. Ob zelo 

veliki ojezeritvi nastane veliko jezero, ko je 

poplavljen tudi najvišji izvir Kužica.  

Ob izjemno veliki ojezeritvi z viškom februarja 

2014 se je jezero dvignilo še višje na pobočjih 

jezerske kotanje z Ždinkom in Njivcami in po 

uleknini v južnem pobočju skoraj doseglo rob 

podolgovate vrtače; vrtača je bila zalita, ločeno od 

jezera. Nad Kužico se je jezero zajedalo v plitvo 

kotanjo, ki leži na drugi strani kolovoza; na 

njenem severnem in vzhodnem pobočju je voda 

mezela iz tal. Ob izjemno veliki ojezeritvi z viškom 

novembra 2014 pa je jezero segalo le nekoliko 

nad Kužico pod omenjenim kolovozom. Glede na 

plastnice iz LIDAR DMR nastane ob izjemno veliki 

ojezeritvi izrazit zaliv Njivce, ki sega na severno 

stran hriba Seljivec.  

Podrobnejši opis polnjenja/praznjenja jezera 

po fazah ojezeritev 

V 1. fazi redne manjše ojezeritve leži v Matijevi 

jami nivo vode malo pod koto vhoda v brezno.  

Voda mezi iz tal nekje pod jamo (luža pod 

grmovjem), nato pa teče potok v jezerce 1 ali pa 

se v strugi potoka pojavijo le luže. Voda se razliva 

v jezerce na levem bregu v srednjem toku potoka. 

Potok iz izvira pod Matijevo jamo izvira iz jezerca v 

višjem delu dna kotanje Velikih jezer. Ob 

nadaljnjem polnjenju pa postaneta Matijeva jama 

in izvir pod Matijevo jamo aktivna, ob praznjenju 

jezera pa potoka presahneta. V tej fazi postane 

aktiven tudi glavni izvir Filajevega grabna, ob 

praznjenju jezera pa voda stoji v naplavini na 

začetku zatrepa, nato pa presahne. Pojavita se 

jezerci 1 in 2 v nižjem delu dna kotanje Velikih 

jezer. Jezerce 2 se nato zajeda v obrobni del dna 

kotanje Malih jezer. Jezerci povezuje plitva voda 

ali pa so med njima luže. Ob polnjenju jezera prej 

naraste jezerce 2, ob praznjenju jezera pa najdlje 

ostane jezerce 1 in nato luža 1, ki najkasneje 

presahne v kotanji, poraščeni z vrbovjem in na 

travniku v okolici.  

V 2. fazi voda lahko še mezi iz tal nekje pod jamo 

(luže pod grmovjem), nato pa potok teče iz jame. 

Jezero se zajeda v spodnji tok potoka iz Matijeve 

jame in potoka iz izvira pod Matijevo jamo. Ob 

praznjenju jezera potoka presahneta, voda pa 

upade pod koto vhoda v brezno. Glavni izvir 
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Filajevega grabna je aktiven, potok v spodnjem 

toku je poplavljen. Ob praznjenju jezera pa voda 

stoji v naplavini na začetku zatrepa, nato pa 

presahne. V tej fazi se jezerce 1 in jezerce 2 

spojita in obsegata zahodni, nižji del dna kotanje 

Velikih jezer ter se zajedata v obrobni del dna 

kotanje Malih jezer. V tamkajšnji požiralnik teče 

potok iz jezera, nato pa ga jezero poplavi. Ob 

nadaljnjem polnjenju se jezero zajeda v nižje dele 

valovitega dna kotanje Velikih jezer in nižji del dna 

kotanje Malih jezer.  

V 3. fazi sta potok iz Matijeve jame in potok iz 

izvira pod Matijevo jamo poplavljena na dnu 

kotanje Velikih jezer. Jezero se sprva zajeda po 

obeh potokih do grmovja pod jamo. Ob 

praznjenju jezera potoka presahneta, voda pa 

upade pod koto vhoda v brezno. Filajev graben je 

poplavljen sprva v spodnjem toku, nato pa nekje 

pod izvirom (nad kolovozom, ki prečka potok). Ob 

praznjenju jezera pa teče potok v zatrep, sprva do 

začetka zatrepa, kjer se zadržuje voda po dnu v 

naplavini. Jezero leži v kotanjah Velikih in Malih 

jezerih, višji deli valovitega dna Velikih jezer pa 

niso zaliti. Poleg jezera v kotanjah Velika in Mala 

jezera se nato pojavi tudi luža v južni kotanji 

Filajevega jezera z vodno povezavo z Malimi 

jezeri. Ob praznjenju Filajevega jezera ostaneta 

luži v obeh tamkajšnjih kotanjah. Nazadnje se 

jezero razširi v nižji del dna kotanje Filajevega 

jezera z vodno povezavo z Malimi jezeri v robnem 

delu pri Njivcah. Višji svet med Velikimi in Malimi 

jezeri ter Filajevim jezerom pa ni ojezerjen.  

V 4. fazi, ko nastopi redna večja ojezeritev, teče 

potok iz brezna po dnu spodnjega vhoda Matijeve 

jame, ob praznjenju jezera pa potok teče v 

brezno. Glavni izvir Filajevega grabna je poplavljen 

v vznožju pobočja. Stranski izvir postane aktiven, 

ob praznjenju pa jezero odteka vanj v spodnjem 

delu stene. Nato izvir presahne, jezero pa se 

zajeda po dnu struge pod steno. Najprej je na 

suhem kamenje pod steno. Jezero sedaj obsega 

Velika in Mala jezera ter Filajevo jezero, razen 

višjega, obrobnega dela dna kotanj Malih jezer in 

Filajevega jezera.  

V 5. fazi teče potok iz brezna, ko je spodnji vhod 

Matijeve jame delno poplavljen, ob nadaljnjem 

naraščanju pa je ta vhod poplavljen. Ob 

praznjenju pa jezero odteka v brezno. Glavni izvir 

Filajevega grabna je poplavljen v spodnjem delu 

pobočja zatrepa. Prav tako je poplavljen stranski 

izvir, jezero narašča po steni nad njim. Med izviri v 

Kotličih prvi postane aktiven izvir 1 in manjša 

izvira v strugi potoka 2. Tedaj voda mezi iz tal višje 

v strugi tega potoka. Nato postane aktiven tudi 

izvir 2. Potoka iz izvira 1 in izvira 2 sta poplavljena 

v spodnjem toku, kjer se združita. Na izviru 3 se 

voda lahko pojavi v odprtini in mezi iz tal v 

spodnjem delu struge. Ob praznjenju jezera sprva 

teče potok v kotanjo izvira 1, nato pa teče potok v 

manjši zatrep nižjega izvira v strugi potoka 2. 

Tedaj ostane voda v kotanji izvira 1 in v strugah 

potoka 1 in potoka 2 pod izviroma. Izvir na 

kolovozu pri izviru 1 lahko postane aktiven. Voda 

se pojavi na dnu vrtače v okolici odprtine v Kužico, 

nato pa naraste in sega v spodnji del vrtače. Ob 

praznjenju jezera pa voda ostane na vhodu v 

jamo, nato pa presahne. Izvir pri Ždinku je 

poplavljen. Vhod v jamo v vrtači v Ždinku je prav 

tako poplavljen. Voda leži v strugi pred jamo, ob 

praznjenju jezera pa se voda zadrži na dnu vhoda 

v jamo. V navpični razpoki v steni v Ždinku je voda 

pod robom, ob praznjenju jezera pa presahne. 

Jezero sedaj obsega Velika in Mala jezera ter 

Filajevo jezero. Njivce so še suhe, prav tako Ždink, 

nato pa se pojavi luža na dnu vrtače, ki ob 

praznjenju jezera presahne.  

V 6. fazi je zgornji vhod Matijeve jame delno 

poplavljen, nato pa ga jezero poplavi. Glavni izvir 

Filajevega grabna je poplavljen višje v pobočju 

zatrepa, še vedno pa v spodnjem delu pobočja. 

Njegov stranski izvir pa je poplavljen v zgornjem 

delu stene. Med izviri v Kotličih je izvir 1  

poplavljen. Potok 2 ni poplavljen le v zgornjem 

toku, nato pa ga jezero poplavi. Ob praznjenju 

jezera pa teče potok v razpoko na izviru 2. Izvir 3 

sprva ni aktiven, nato pa postane aktiven, ob 

praznjenju jezera pa presahne. Izvir na kolovozu 

pri izviru 1 je lahko aktiven. Prav tako lahko mezi 

voda iz tal v pobočju med izviroma 2 in 3. Voda je 

v spodnjem delu vrtače s Kužico, nato pa naraste 

in leži pod robom vrtače. Vhod v jamo v vrtači v 

Ždinku ostaja poplavljen, prav tako je poplavljena 

navpična razpoka v steni, ki ob praznjenju jezera 

presahne. Izvirne kotanje na severnem obrobju 
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dna Ždinka postanejo aktivne, ob praznjenju 

jezera pa presahnejo. Njivce so sprva suhe, nato 

pa teče potok iz jezera v Njivce preko višjega, 

opuščenega dela, potem ko jezero prestopi nivo 

prehoda v Njivce. Potok se izliva v jezerce v nižjem 

delu dna plitve kotanje v spodnjem delu Njivc. To 

sega tudi na njeno vzhodno obrobje (čez kolovoz). 

Ob praznjenju jezera pa ostane luža na prehodu v 

Njivce, potem ko se prekine vodna povezava z 

jezerom (po veliki ojezeritvi). V Ždinku je sprva še 

luža na dnu vrtače in voda v strugi pred jamo. 

Nato pa se pojavi jezero v nižjem delu dna kotanje 

Ždink. Tedaj teče potok iz Ždinka v jezero. Ob 

praznjenju pa jezero najprej presahne v zgornjem 

delu dna kotanje (v okolici vrtače).  

V 7. fazi, ko jezero doseže veliko ojezeritev, leži 

pod robom nižje terase nad Matijevo jamo. Glavni 

izvir Filajevega grabna je poplavljen v srednjem 

delu pobočja zatrepa pod kolovozom. Njegov 

stranski izvir pa je poplavljen malo pod vrhom 

stene, nato pa jezero poplavi tudi steno.  Med 

izviri v Kotličih sta poplavljena izvir 1 in izvir 2. 

Potok 3 ni  poplavljen le v zgornjem toku, nato pa 

jezero poplavi tudi njega. Potok iz Kužice postane 

aktiven, ob praznjenju jezera pa potok presahne, 

voda pa upade pod rob vrtače. Izvirne kotanje na 

severnem obrobju dna Ždinka so poplavljene.  

Zaliv v Njivcah obsega nižji del dna te kotanje, in 

sicer od plitve kotanje v spodnjem delu Njivc 

preko kolovoza do travnika, obdanega z mejicami 

v osrednjem delu Njivc. Ob praznjenju pa se 

umakne na sosednji, nižji travnik. Zaliv v Ždinku 

obsega celotno dno te kotanje. Dostop do njega iz 

severne strani je poplavljen. Ob praznjenju pa se 

zaliv umakne v njegov nižji del dna. Na severnem 

obrobju se zaliv zajeda po ulekninah v dnu. Jezero 

odteka v zgornji del Ždinka. 

V 8. fazi, ko jezero doseže zelo veliko ojezeritev, 

naraste do vznožja višje terase nad Matijevo 

jamo, nato pa do roba te terase. Glavni izvir 

Filajevega grabna je poplavljen nekoliko pod 

kolovozom v pobočju zatrepa, nato pa jezero sega 

nad tem kolovozom. Potok iz Kužice ni poplavljen 

le v zgornjem toku, nato pa je vrtača s Kužico 

poplavljena. V izvirni kotanji nad Kužico je voda 

pod robom, nato pa postane potok aktiven, ob 

praznjenju jezera pa presahne. Zaliv v Njivcah 

sprva leži v spodnjem delu pobočja plitve kotanje 

v spodnjem delu Njivc. Nato zaliv zalije travnik 

pod gozdno cesto v smeri Ždinka in leži nekoliko 

pod robom plitve kotanje v spodnjem delu Njivc. 

Nazadnje pa zaliv poplavi gozdno cesto v smeri 

Ždinka in se nadaljuje v zgornji del Njivc ter sega 

do roba plitve kotanje v spodnjem delu Njivc. Zaliv 

v Ždinku pa doseže spodnji del pobočij te kotanje. 
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1. 3. 2014 
19. 12. 2008 

22. 12. 2008 

14. 12. 2008 

Ždink 

zaliti cesti v Njivce 

Matijeva jama Kužica 

Kužica 

zalita vrtača 

Trnje Klenik 
Trnje Klenik 

zaliti cesti v Njivce 

27. 12. 2009 

Matijeva jama Filajev graben 

Ždink 

kotanja nad Kužico 

potok iz Kužice 

jezero 

Klenik 

(stranski krak) 

jezero 

3. 3. 2010 

3. 3. 2010 

4. 11. 2012 

5. 4. 2009 

Filajev graben 

(glavni in stranski krak) 

Matijeva jama 

potok v Njivce 

F5b 

jama v Ždinku 

potok iz Ždinka 

redna večja (F6) (8. 2. 2008) 

 
velika (F7) (13. 2. 2009) 

zelo velika (F8) (21. 12. 2008) izjemno velika (F9) (16. 2. 2014) 

22. 1. 2011 

22. 1. 2011 

13. 11. 2010 

27. 10. 2010 13. 11. 2010 

redna manjša (F3c) (12. 4. 2009) 

 

 

pod Matijevo j. 

luži (Filajevo j.) 

Filajev graben (glavni krak) 

v zatrep 

zgornji vhod 

na dostopu 

7. 3. 2009 

8. 2. 2007

 
 2 

F3b 

16. 4. 2009 

redna manjša (F2b) (1. 12. 2008) 

luža 1 

jezerce 2 

F2a 

F1b 

1 – potok iz Matijeve j. 
2 – potok iz izvira pod M. j. 

1 

1 
2 

2 

jezerce 1 

26. 2. 2007 F2a 


