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AJDOVSKE LOKACIJE IZ POSAVJA 
 
Namen aktivnosti je bil poiskati še morebitne druge »ajdovske« lokacije po Posavju, bodisi 
malo manj znana arheološka najdišča s nazivom »ajdovski«  bodisi druge lokacije, ki so 
povezane z ajdovskim izročilom, obenem pa jih povezati tudi z bližnjimi naravnimi vrednotami. 
Poskusili pa smo oceniti tudi dostopnost do lokacij z vidika različnih skupin obiskovalcev.  
 
AJDOVSKA PEČ PRI STUDENCU 
 
V atlasu arheoloških najdišč je navedeno, da naj bi se v jami pri Studencu našla oglajena 
kamnita sekira (po pripovedovanju domačinov je zapisal S. Brodar (S. Brodar, Razprave 1. raz. 
SAZU 3, 1953, 7.). 
Čeprav ni materialnih dokazov, pa že samo ime jame nakazuje na sledi človeške rabe jame v 
prazgodovini oz. v »ajdovskih« časih.  
Glede na to, da je jama tudi občasni izvir, oz. da je sicer izvir malo nižje  pod vhodom v jamo, 
je bila ta lokacija v prazgodovini gotovo potrebna z vidika zagotavljanja osnovnega vira za 
preživetje. Potok se od tega izvira steka proti vasi Ponikve pri Studencu, kjer malo na vasjo 
ponikne in potem spet pride na plano do izteka v Savo.  
 
Ajdovska peč pri Studencu je tudi geomorfološka naravna vrednota državnega pomena, 
opredeljena ko jama – občasni izvir ob stalnem toku, ID 40390. Nahaja se tudi v istoimenskem 
območju Natura 2000, SI3000134, Ekološko pomembnem območju, št. 18300 in tudi v 
neposredni bližini še ene naravne vrednote - Prloge -  
suhe kraške doline, vzhodno od vasi Hudo Brezje,  opredeljene kot geomorfološka naravna 
vrednota lokalnega pomena, ID 1704. 
 
Dostop do Ajdovske peči je zlasti v zadnji metrih  precej zahteven, gre za brezpotje, potrebna 
je ustrezna pohodniška oprema in tudi nekaj spretnosti. Sam vhod v jamo (širok 2 m, visok 1 
m) pa zahteva tudi nekaj gibčnosti, saj se je potrebno v jamski prostor splaziti. Jamski prostor 
je velik  8 x 4 x 3 m, iz njega vodijo še manjši, ozki rovi. Nad vhodom v jamo pa je več metrov 
visoka skalnata stena, ki se na vrhu razširi v večjo polico. Na tej polici  oz. med skalami, ki so 
bile radiestezijsko izmerjene, so zaznane blagodejne energije.  
 
Marija Krejan1 navaja pripoved informatorja iz Hudega Brezja (1996), da je Ajdovska peč rov, 
v katerem so bili Ajdovci, in da je bil rov vse pod vasjo – da se je iz rova slišal, kdaj so v vasi  
mlatili.   

 

1 Vse sorte je že blou, Pripovedi s Krškega gričevja na desnem bregu Save od Sevnice do Krškega, ČZD Kmečki 
glas, Ljubljana, 1999 



 

 

 
 

 
Lokacije naravnih vrednot ob Ajdovski peči pri Studencu 

 

 
Notranjost Ajdovske peči pri Studencu – pogled proti izhodu 

 



 

 

 
Pred vhodom v Ajdovsko peč pri Studencu 
 

 
Izvir pod Ajdovsko pečjo pri Studencu; vhod slabo viden – pod skalo v desnem zgornjem kotu 



 

 

Skale nad Ajdovsko pečjo pri Studencu 
 

 Vhod v jamo v Štegini  



 

 

 
Po mnenju Toneta Žnideršiča iz Hudega Brezja naj bi bila Ajdovska peč pod Studencem 
povezana tudi z jamo v Štegini. Ta se nahaja v dolini potoka Štegina. Vhod je pod skalnatim 
obokom. Suha struga, ki vodi od jame do potoka Štegina, kaže, da je bila jama nekoč izvir. 
Zaradi erozije tal je vhod zasut.  
Jama v Štegini, označena kot spodmol, kevderc, je sicer geomorfološka naravna vrednota 
državnega pomena, ID jame: 40633. 
Potok Štegina, desni pritok reke Save v Artu pa je hidrološka naravna vrednota lokalnega 
pomena, ev.št.: 80252. 
 

 
Potok in dolina Štegina  

 
Jam z vidika turističnega obiska ni najbolj zanimiva, saj je vhod zasut. Dostop je sicer 
nezahteven.  Sprehod ob potoku Štegina pa zlasti v poletnih mesecih prijeten.  
Ob potoku Štegina je moč priti vse do Save, pri odcepu z regionalne ceste Sevnica – Krško na 
Arto. Blizu se že nahaja Ajdovska jama pod Viševcem oz. Ajdovska jama pri Pijavskem 
(Jermanova jama).  
 
AJDOVSKI BRITOF – TIČNICA PRI STUDENCU  
 
Po ljudskem izročilu, ki ga je l. 1996 zapisala Marija Krejan, naj bi Ajdovci, ki so živeli v Ajdovski 
peči, imeli blizu Rovišča tudi svoj »ajduski britaf«. Da je tam zdaj gozd, kjer grabijo listje. Da se 
pozna po tem, ker so tam jame in hribčki, »nej gladk«.  
 
Glede na opis, gre za arheološko najdišče Studenec - Krvava luža, EŠD 629, ki je tudi kulturni 

spomenik lokalnega pomena. Arheološko najdišče obsega hrib Krvava luža, južno od Studenca 



 

 

z ledino Gomile severozahodno od Rovišča. Najdbe so iz starejše železne dobe – gre sledi 

halštatskega gradišča z nasipi in obrambnim jarkom ter pripadajočim gomilnim grobiščem. 

Dostop s ceste Studenec – Rovišče je enostaven – z avtomobilom do lovskega doma.  Sprehod 

med gomilami je nezahteven, vendar pa terja pozorno oko, saj pot tematsko ni označena.  

 

 
Gomile 
 

 
Gomile 

 
 



 

 

 
Arheološko najdišče Studenec - Krvava luža 

 
AJDOVSKA JAMA V DOLU, LEVAKOVA JAMA 
 
»V literaturi se omenja še kot Ajdovska jama v Dolu. Vhod v jamo se odpira nad dolino Sušice, 
južno od Šutne pri Podbočju. Izoblikovana je v dveh etažah. Zgornji rov je suh, v spodnjem pa 
teče aktiven vodni tok, ki se izliva v strugo Sušice.  Poplava v jami je leta 1937 odprla zgornji 
jamski vhod in odkrila v vhodnem delu človeške cevaste kosti, rebra, vretenca, skupaj s 
prazgodovinskimi in antičnimi predmeti.«2 
 

 

2 Vir: Naše jame, 11 (1009), 1970:  Franc Leben: Arheološka podoba dolenjskih jam 



 

 

Številne arheološke raziskave so pokazale, da so ljudje jamo obiskovali oz. v njej živeli že v 
eneolitiku (bakreni dobi), starejši železni dobi, rimskem času in tudi pozni antiki… Posebno 
zanimiv predmet je (verjetno) bakrena sekirica iz konca 3. tisočletja pr.n.št., ki velja za 
najstarejši kovinski predmet v Posavju. Hrani ga Posavski muzej Brežice. V registru nepremične 
kulturne dediščine je evidentirana kot jamska postojanka, arheološka dediščina EŠD 16508. 
 
Ajdovska jama v Dolu oz. Levakova jama je prav tako geomorfološka naravna vrednota 
državnega pomena – pod oznako Jama občasni izvir ob stalnem toku, ID 40517. Vhod dimenzij 
2,5 x 1,8 m pripelje v suhi rov. Po približno 100 m  se spusti do spodnjega vodnega rova, v 
katerem se pojavlja potok. Do sedaj raziskana dolžina rovov je 750 m. Po kulturnih ostankih 
sodeč je bila jama naslednje samo v vhodnem 20 m dolgem prostoru. 
Je odprta jama s prostim dostopom. Biologi so zasedli tudi nekaj  primerkov netopirjev. 
 
Vhod v jamo se nahaja v navpični steni na nadmorski višini cca 220 m n.v., 30 m nad južnim 
bregom potoka Sušica.  
 
Dostop ni urejen – od struge Sušice se je potrebno povzpeti po deloma krušljivem, gramoznem 
terenu, prepletenim z različnim odmrlim rastjem (ostanki hudourniške struge).  Primerno ob 
ustrezni obutvi in opremi za gibalno spretne. V notranje rove pa zgolj z jamarsko opremo in v 
spremstvu jamarjev.  
 
Med domačini jama ni priljubljena; nekoč je bila otrokom prepovedana – da »se v to jamo ne 
hodi!«, ni pa znanega razloga.  
 

 
Spust iz Levakove jame 
 
 
 



 

 

 
 

 
Levakova jama na topografski karti 

 

 
Prečenje potoka, ki prihaja izpod Levakove jame 



 

 

 
Vhod v jamo 

 

 
Levakova jama  notranjost, proti izhodu 



 

 

  
Sredi Levakove jame 
 

 
Pred vhodom v Levakovo jamo  

 
 
 



 

 

AJDOV GROB NA MAGOLNIKU  
 
Čeprav so Ajdovemu grobu posvečene tudi ostale aktivnosti operacije Ajdi!, smo se odločili 
lokacijo  obiskati – tudi z vidika opazovanja narave, dostopnosti,…  
Ajdov grob je gomila, 16 m široka, 2 m visoka, iz časov starejše železne dobe.. Na sredini ima 
globok vkop, verjeno je bila izropana. Zato verodostojnih podatkov o tem najdišču ni. 
Nahaja se v gozdnem območju Jatna , blizu gozdne poti, ki je najbrž vodila čez območje že v 
starejših obdobjih. Glede na to, da je območje bogato z železovo rudo, je precej verjetno, da 
je bilo zlasti v obdobjih železnih dob dobro obiskano. 
Območje napaja potok Glažutnica s pritoki, ki je hidirološka naravna vrednota  lokalnega 
pomena, v Jagnjenici se steka v reko Sopoto. Glažutnica še zdaj nosi precej kremena, kar v 
povezavi s samim imenom potoka nakazuje na nekdanjo steklarsko dejavnosti.  
 
Do lokacije vodi turistična učna  pešpot Svibno, sicer pa je možen dostop tudi z avtomobilom 
po makadamski gozdni cesti.  
 
Javni zavod KTRC Radeče je v neposredni lokaciji Ajdovega groba postavila informativno tablo 
in leseno skulpturo Ajdovska deklice, pri njihovi koči na Magolniku pa objavljena udi zgodba o 
treh Ajdovskih deklicah, v kateri povezujejo grajski hrib Svibno, Sopoto in Jatno.  
 
Lokacija je primerna za izlete, pohode, tudi za družine z otroki in starejše… Omogoča odlično 
doživetje in aktivnosti v naravi.  
 

 
Info tabla in skulptura Ajdovska deklice pred Ajdovim grobom  



 

 

 
Podrobnosti z info table o Ajdovem grobu in starejši železni dobi  

 

 
Označena gomila – Ajdov grob 



 

 

 
Zgodba o ajdovskih deklicah 

 

 
Z rdečim krožcem označena lokacija Ajdovega groba  
 
 
 
 

 



 

 

NEBEŠKA GORA – BABE 
 
Babe - skupina skalnih osamelcev zahodno od Čimernega, geomorfološka naravna vrednota 
lokalnega pomena, št. 5765, koordinate: y 508770, x 104070. Sicer tui del območij  Natura 
2000 – Kum in Posavsko hribovje. 
Dostop po planinski poti iz vasi Čimerno (ali iz Kuma – Sitni kal) do vrha Nebeške gore – do 
vznožja Bab, kamnitih osamelcev se je potrebno malce spustiti.  
Sicer lep pogled na Babe z vasi Svibno , grajskega hriba.   
 

 
Z rdečim krožcem označena lokacija skalnih osamelcev Babe 

 

 
Pogled na skupino sklanih osamelcev - Babe iz smeri Svibno  



 

 

AJDNE PEČI  oz. AJDOVSKA PEČ NA BOHORU  
 

Pri Ajdnih pečeh na Bohorju gre predvsem za naravno geomorfološko vrednoto državnega 
pomena, pravzaprav 2 – Ajdovsko peč ID 48190 in Zasilno skrivališče ID 48190. Obe sta odprti 
jami z prostim vstopom, označeni pa kot spodmol, kevdrc. Nahajata se še v ekološko 
pomembnem območju Bohor – Veternik.  
 
Arheoloških ostalin na tej lokaciji niso našli, sta pa oba spodmola med drugo svetovno vojno 
služila kot zatočišče dvema partizanskima družinama (ki sta v večjem spodmolu umetno 
izklesali manjše okno s prostorom za shrambo). So pa bližnja arheološka najdišča na Šedmu, 
Brezju pri Dovškem in Gorenjem Leskovcu od Ajdnih peči oddaljena zgolj 2 km zračne črte. 
Najdbe pričajo o poseljenosti v času od bakrene dobe do zgodnje antike. 
 

 
Lokacija Ajdih peči  in bližnja arheološka najdišča  

O Ajdih velikanih govori tudi ljudsko izročilo (vir Anton Petrovič): v Ajdnih pečeh je živela 
(verjetno z mačeho) ajdovska deklica Bojanca.. nekoč je pri slapu Pekel (narava vrednota) 
izgubila iglo (ki ga danes vidimo kot 15 m visok kamnit osamelec, ki je tudi naravna 
vrednota)…  Mačeho je to močno razjezilo in je Bojanco preklela, da je okamenela… 
Obraz  okamenele Bojance je še danes možno videti pri slapu Bojanca (ki je seveda tudi 
naravna vrednota)… 



 

 

 
Ajdovska peč in ostale naravne vrednote v bližnji okolici  

 
Gotovo je veliko bogastvo Bohorja voda, katere izviri so tudi skoraj pri vrhu…pa gozdovi in 
vmes travniki, pašniki, ki še danes omogočajo kakovostno samooskrbo… Zato ni čudno, je bil 
Bohor z vsem svojim naravnim bogstvom, odmaknjenostjo od nižin in razvejanim reliefom 
skozi različna zgodovinska obdobja zatočišče za marsikoga... 
 
Dostop do Ajdnih peči in ostalih navedenih naravnih vrednot je možen z vasi Ložce, pot je 
tematsko označena.  Potrebna je planinska oprema. 
 

 Smerokaz, ki vodi do Ajdnih peči  



 

 

 
Zgornji dostop do Ajdnih peči 
 

 
Pred Ajdovsko pečjo 



 

 

 
Ostanki Panonskega morja  

 

 
Zasilno skrivališče, v njem tokrat zgolj 1 netopir 



 

 

 
Slap Pekel 

 
AJDOVSKA BABA NAD OREŠJEM NA BIZELJSKEM 
 

 
Na križišču ob babi  



 

 

Ajdovska baba je kamnit osamelec, ki se nahaja ob križišču gozdnih poti na pobočju Silovca 
nad Orešjem na Bizeljskem. Ljudsko izročilo3 pravi, da gre za velikanko, ki se je med tem, ko je 
v naročju nosila otroka, na glavi pa  700 -litrsko vedro vode, obrnila, čeprav se ne bi smela in 
tako okamenela. Na tem križišču, kjer je sedaj tudi križ, naj bi se rade zbirale tudi coprnice.  
 

 
Pogled na Ajdovsko babo iz smeri Vlke pečine 

 
Ajdovska baba sicer ni  ovrednotena kot samostojna naravna  vrednota, je pa del  naravne 
vrednote »Silovec«, ki zajema pobočje Silovca s skalnimi osamelci in termofilno vegetacijo nad 
Orešjem (ev.št. 8170). Prav tako tudi ni v registru nepremične kulturne dediščine, je pa v bližini 
še nekaj dediščinskih enot, ki jih lahko povežemo z Ajdi oz. poganskimi časi.  
 
Od navedenega križišča pri babi tako ena  (oz. dve) poti vodita do razvalin Kunšperškega gradu, 
ki naj ga skupaj s Cesargradom preko Sotle po še starejših virih4 zgradili Ajdje, velikani, ki so 
bili silno močni. »Možje so nosili skale na glavi, ženske pa so nalagale na glave kadi z vodo in v 
predpasnike so si devale še skale. Toda pri zidanju obeh gradov so uporabljali samo eno 
kladivo, ki so ga metali drug drugemu.« Druga navedbe v istem viru pa dodaja, da so Ajdje 
zgradili tudi cerkev Matere Božje na Sv. Gorah pri Št. Petru.  
 

 

3 Vir: Po poteh zgodb, Kozjanski park, julij 2007 
4 Vir: Gradovi in graščine v narodnem izročilu, 1. del Gradovi in graščine ob Savinji, Sotli in Savi, priredil Janko 
Orožen, Celje 1936 



 

 

Razvaline gradu Kunšperk, ki leži na prepadni skalni vzpetini nad istoimenskim naseljem 
Kunšperk, so v registru nepremične kulturne dediščine (EŠD 4624) in so razglašene za kulturni 
spomenik lokalnega pomena. V 12. st. zgrajeni grad je bil nekoč domovanje Kunšperskih 
gospodov, stranske veje Ptujskih. Za njimi je bil last Celjskih. Kasneje je zamenjal mnogo 
lastnikov. V 17. st. so ga zapustili zadnji lastniki - Windischgraetzi in ga prepustili zobu časa. 
Več o gradu Kunšperk:  
https://www.bistricaobsotli.si/p/projekt-ne-pozabimo-vasi/tocka-3-kunsperk  
https://gradovislovenije.si/legende-o-gradu-kunsperk/ , 
http://www.gradovi.net/grad/kunsperk_grad  
 

 
Pogled z razvalin gradu Kunšperk 

 
Grad Kunšperk se sicer nahaja še na območju Kozjanskega parka, območju Natura 2000  Orlica 
(SI3000273),  v naravni vrednoti državnega pomena – Soteske Zelenjak, Soteski Sotle pri Kunšperku 
(ev. Št. 1570),  blizu narave vrednote državnega pomena Kunšperk - gozdni rezervat (ev. št. 
5665) 

https://www.bistricaobsotli.si/p/projekt-ne-pozabimo-vasi/tocka-3-kunsperk
https://gradovislovenije.si/legende-o-gradu-kunsperk/
http://www.gradovi.net/grad/kunsperk_grad


 

 

 
Karta naravnih vrednot ob gradu Kunšperk in Ajdovski babi   
 

Na drugo smer od križišča pri babi pa vodi pot po pobočju Silovca, kjer je z drugega kamnitega 
osamelca tik nad Orešjem čudovit razgled. Ta osamelec je imenovan  Vlka pečina oz. tudi 
»Sedma pečina«, ker da menda nanjo  posije sonce natanko ob sedmih zjutraj, ob sedmih 
zvečer pa nanjo že pade senca (vir: Po poteh zgodb). 
Nadaljevanje poti pa vodi do arheološkega najdišča »Kunšperk - Prazgodovinska naselbina 
Silovec« (EŠD 30445), kjer so bile 2004 odkrite številne arheološke strukture in drobne 
arheološke najdbe, ki sodijo v čas bronaste in železne dobe. Najdišče je bilo deloma arheološko 
raziskano. Na hribu so tudi ruševine cerkve sv. Marjete. 
 

 
Karta registrirane nepremične kulturne dediščine ob Ajdovki babi nad Orešjem 



 

 

 
Pot po termofilnih predelih Silovca 

 
BREŽIŠKI GRAD 
 
Tudi o brežiškem gradu je Janko Orožen zapisal, da »je sila star, zgradili so ga ajdje. To so bili 
ljudje tako močni in veliki, da so imeli hrast za palico. Do polovice so zidali grad kleče, preko 
polovice pa stoje.« 
 
Sicer naj bi grad, ki je kulturni spomenik državnega pomena (EŠD 49) verjetno v 12. stoletju 
sezidali Salzburžani.  V 16. stoletju je bil grad večkrat požgan in porušen, predvsem leta 1515 
ob največjem slovenskem kmečkem uporu. Leta 1529 so začeli gradnjo nove renesančne 
utrdbe in jo dokončali leta 1601 v času lastništva Franca Galla Gallensteina. Večino 17. stoletja 
je bil v posesti Frankopanov, v 18. stoletju pa ga je plemiška družina Attems spremenila v 
bivalni dvorec z baročno poslikano Viteško dvorano, stopniščem in kapelo.  Od leta 1949 v 
njem deluje Posavski muzej Brežice. Več: https://gradoviposavja.si/brezice.html . 
 
Brežiški grad sicer leži tudi sredi arheološkega območja  Brežice - Arheološko najdišče Mestno 
jedro-Sejmišče (EŠD 10777) z bogatimi najdbami tudi iz »ajdovskih« časov (neolitik, pozna 
bronasta doba, mlajša železna doba). 
 

https://gradoviposavja.si/brezice.html


 

 

 
Grad Brežice v okviru arheološkega najdišča 

 
Grad Brežice se nahaja tudi v neposredni bližini naravnih vrednot oz. zavarovanih območjih 
narave: Natura 2000 Vrbina (SI3000234), Ekološko pomembnega območja Sava od Radeč do 
državne meje (ID 63700), hidrološke, geomorfološke  naravne vrednote  državnega pomena 
Močnik - levega pritoka Save s povirjem na Orlici  (ev.št. 8169) in hidrološke vrednote 
lokalnega pomena Struga  - levi pritok Močnika pod Brežicami s tokom v nekdanji strugi reke 
Save (ev.št. 6338). 
 

 
Grad Brežice in bližnje naravne vrednote 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

AJDOVSKA JAMA (tudi HIŠA) V SILOVCU PRI SROMLJAH 
 

Gre za arheološko najdišče »Silovec - Arheološko najdišče Ajdovska jama« (EŠD 10786) in 
hkrati geomorfološko  naravno vrednoto državnega pomena  (ID 43872) – odprto jamo z 
prostim vstopom, kjer je bila l. 1959 naključno odkrita poznobronastodobna (KŽG)  - t. 2000 
let pr. N. št. -zakladna najdba. Zapestnice, ovratnice, srpe, sekire in tudi nekaj ostankov 
bronastih surovcev hrani Posavski muzej Brežice. Nahaja se znotraj registrirane profane stavne 
dediščine Silovec – Domačija Silovec 20 ( EŠD 10584).  
 

 
Karta s prikazom registrirane nepremične dediščine - rdeči krožec označuje lokacijo jame 
 

Obenem se Ajdovska jama v Silovcu nahaja tudi na območju Kozjanskega parka in blizu 
območja Natura 2000 Orlica (SI3000273) ter ekološko pomembnega območja Tisovec - Orlica 
- Kunšperška gora (ID14500). 
 
Leži v severnem delu Bizeljskih goric, na spodnjem pobočju Orlice, na vinogradniških južnih 
pobočjih v izvirnem območju Sromljice. Je del okoli 50 m dolgega in na posameznih mestih 
tudi do 10 m visokega skalnega roba, pod katerim sta postavljeni domačija ter viničarija, ki se 
naslanja na skalo (danes hiša Silovec št. 20). 
 
Kot povzema arheologinja Alenka Jovanovič5 je jama uvrščena med suhe vodoravne jame s 
toplo klimo, možno je, da predstavlja nekdanji vodni rov enega od pritokov Sromljice. 
Podzemski prostor jame se nahaja plitvo pod površjem, nad njim je le do 4 m debel apnenčev 
sklad, kar povzroča izpostavljenost jame zunanjim vplivom. Vhod v jamo se odpira v zgornji 
tretjini, dostopen zahvaljujoč naravni polici v skalnem prelomu, ki omogoča enostaven in 

 

5 AJDOVSKA JAMA NA SILOVCU PR! SROMLJAH Rezultati arheoloških raziskav v letih 2004 in 2005, revija RAST 
št. 6(126), december 2009 



 

 

nezahteven vstop v notranjost jame. Za vhodom v skalnem prelomu, ki poteka v smeri sever-
jug, se jama razvije v prostoren rov, postavljen v jugovzhodni smeri. Rov v dolžino meri 9 m, v 
širino pa do 2,5 m. Nekaj starejših vaščanov navaja, da so jamo v času otroštva večkrat 
obiskovali in da je bila nekoč prehodna. Iz nje naj bi se lahko prišlo ven tudi po stranskem, 
danes neprehodnem rovu.« 
  

 
Lokacija jame in bližnje naravne vrednote oz. zavarovana območja narave 
 
Jovanovičeva še navaja, da so se od najdb ohranili naslednji predmeti: »pet bronastih 
jezičastoročajnih srpov, bronasta tulasta sekira in tulasto dleto, bronasti zapestnici, bronasta 
ovratnica, bronasta tordirana ovratnica ali zapestnica, bronast obroček, kamnit brus ter 12 
kosov bakrenih surovcev. Ni zanesljivo, da gre za celotni inventar, vsekakor pa depojska najdba 
iz Silovca predstavlja največji poznobronastodobni depo v Posavju. Depojske najdbe so zelo 
zanimiv in za čas pozne bronaste dobe značilen pojav. Gre za skrivanje (namerno zakopavanje 
v zemljo ali na kakšen drug način izpeljano skrivanje) večjega števila dragocenih predmetov - 
za ljudi ob koncu 2. tisočletju pr. n š. so bili to bronasti in bakreni predmeti. Obstajajo različne 
razlage za pojav namernega zakopavanja, skrivanja ali odlaganja dragocenega premoženja. 
Nekateri strokovnjaki menijo, da depojske najdbe odražajo izredno nemirne in nevarne čase, 
v katerih so lastniki pogosto bili prisiljeni skriti svoje premoženje, po mnenju drugih gre za 
svetiščne zaklade ali darove, povezane z grobnim kultom.« 
 



 

 

 
Zakladne najdbe hrani Posavski muzej Brežice 

 
Kasnejše raziskave (2004,2005)  so potrdile človekovo prisotnost v  jami tudi v rimski dobi (ostanki 
kurišča, rimskodobni keramični odlomki, ki pripadajo grobi hišni lončenini, ki je bila namenjena uporabi 
v kuhinji in shrambi ter izdelana v domačih lončarskih delavnicah). 
 

 
Izhodišče do Ajdovska jame v Silovcu – po Poti vina in sonca  



 

 

 
 

 
V jami… 
 



 

 

 
In pred jamo… 
 
 

AJDOVSKA JAMA NA PIJAVŠKEM 
 
Jama ima sicer več imen,  tudi Jermanova jama, Ajdovska jama pri Krškem, Jama pod Viševcem, 
Aumanova jama…  
 
V zvezi z Ajdovsko jamo na Pijavškem je v ljudskem izročilu ohranjenih več zgodb.  Breda 
Vidmar Mandič6 je zapisala zgodbo o ajdovski deklici, ki je bila pridna in je hodila okrog 
kmetom pomagat, da se niso matral. Ker je bila visoka in velika, je lahko vse naredila. Pa se je 
zaljubila v enega od mladeničev. A ta veza je bila proti vsem takratnim zakonom. Preden sta 
se poročila,  je pršel zmaj in zatopotal po zemlji, da se je ona vdrla v zemljo. Tam, kjer se je v 
zemljo vdrla, je nastala luknja in imenuje se Ajdovska jama.  
Ljudsko izročilo o Ajdovski jami na Pijavškem je zapisala tudi Marija Krejan – da so v starih 
časih tod živeli zelo veliki ljudje, velikani, ki so jim rekli Ajdi. Da so se skrivali pod zemljo v 
jamah in da je še zdaj Ajdovka luknja pod Viševcem, tam doli pri Savi. In da pravijo, da se pod 
Viševcem luknja začne, potem pa da se lahko gre pod zemljo vse do Ajdovske jame v Nemški 
vasi.   

 

6 Breda Mandič Vidmar: Kar nej rejs, se neč ne guvuri, Povedke izpod Lisce in njene širše okolice, Celjska 
Mohorjeva družba, 2013 

 



 

 

O tem prehodu so vedeli povedati tudi menihi trapisti iz Rahenburga (vir Andreja Brence), in 
da naj bi se voda s savske strani stekala preko tega podzemlja  pri Ajdovski jami v Nemški vasi 
(vir: Slavko Šribar).  
Jamarji 7 v zapisnikih obiskov jame navajajo tudi domačina, ki je povedal, da je bil vhod v jamo 
pred leti v obliki kamnite arkade. V jami je bil napis, da je tu kurišče, staro 2500 let in ga ne 
poškodovat. V dvorani naj bi bila tudi nekaka kamnita miza.  
 
V registru nepremične kulturne dediščine je evidentirana kot Lomno - Arheološko najdišče 
Jama pod Viševcem (EŠD 16514), jamska postojanka iz bakrene dobe, starejše železne dobe, 
rimske dobe. Franc Leben v že navedenem prispevku povzema, da so raziskovanja pred drugo 
svetovno vojno in kasneje v jamskih plasteh odkrila kulturne ostaline časovno različnih 
prazgodovinskih obdobij in rimskega časa (ognjišče z bronastimi najdbami, človeške lobanjske 
kosti iz 6. stoletja pred našim štetjem glinasto posodje, zajemalke, koščena ter kamnitna 
orodja). 
 
Vhod v jamo se odpira v strmi rebri cca 15 m nad desnim bregom reke Save in nad regionalno 
cesto Sevnica – Krško. Vhod je v klifu, nad jamo je navpična stena, nad njo pa strmo gozdnato 
pobočje. Jama je občasni bruhalnik , od nje vodi do Save (pod cesto) hudourniška struga.  Do 
jame se je možno povzpeti desno od hudournika.   
 

 
Trenutni dostop do jame je neugoden – zelo prometna cesta, strm, krušljiv teren… 
 

Jama je nastala ob prelomnici v ploščatem krednem apnencu, ki je tu v tankih plasteh. 
Nekdanji vhod v jamo je bil precej večji, zdaj močno zasut s kamenjem in zemljo. Starejši 
domačini navajajo, da so se kot otroci spuščali v jamo po strmem rovu do jezera. Pozneje so 

 

7 Zapisnik terenskih ogledov, Jamarski klub Novo mesto, 10.2.2002 



 

 

domačini v jami lomili kamen ter vhodu  in vhodni dvorani  neprepoznavno spremenili obliko 
in videz. V dopolnilnem zapisniku8 novomeški navajajo, da so zasuti tudi arheološki ostanki 
(kurišče). Navajajo pa tudi, da je pod jamo ob Savi izvir, voda priteče iz manjše jame. To naj bi 
bila vodna etaža zgornje jame. 
 

 
Pri dostopu smo si pomagali z vrvjo 

 
Ajdovska jama pri Pijavškem je sicer geomorfološka naravna vrednota državnega pomena, 
spodmol, kevdrc (ID 40388), je sicer odprta jama s prostim vstopom.  
 

 
Lokacija Ajdovske jame na Pijavskem in ostalih naravnih vrednot 

 

 

8 Dopolnilni zapisnik terenskih ogledov, Jamarski klub Novo mesto, 10.7.2017 



 

 

Nahaja se tudi v geološki naravni vrednoti lokalnega pomena  Arto – krški skladi (ev.št. 7700) 
– gre za sklade iz rdečega  tanko ploščastega apnenca zgornje kredne starosti. 
 

 
Pred vhodom v jamo, ki pa je brez dodatne opreme nedostopen 
 
 

 
Pogled od vhoda jame po hudourniški strugi proti cesti in Savi  

 
 
 



 

 

Blizu Ajdovske jame na Pijavškem se nahajata še dve  arheološki najdišči Gornje Pijavško - 
Arheološko najdišče (EŠD 29822)  - Delno raziskano rimskodobno grobišče z žganimi pokopi. 
Odkrite so bile reliefne plošče z upodobitvijo krilatega dečka, dateljnove palme in rozete kot 
del grobne arhitekture (nadzor 2012), rimska doba, in  Spodnje Pijavško - Arheološko najdišče 
(EŠD 29820) - Delno raziskana poznobronastodobna naselbina. Odkrite so bile naselbinske 
strukture (jame za kole, odpadne jame) in odlomki lončenine (nadzor 2012). 
 
AJDOVSKI GRADEC 
 
Vranje - Arheološko najdišče Ajdovski gradec (EŠD 838), kulturni spomenik -  lokalnega 
pomena, sodi med najbolje raziskana naselja iz časov preseljevanja ljudstev v 5. in 6. stoletju 
našega štetja v tem delu Evrope. Je eno od večjih starokrščanskih središč na območju Alp in 
ena bolje raziskanih poznoantičnih višinskih naselbin na Slovenskem. 9  V njem je pod rimsko, 
vzhodnogotsko in langobardsko oblastjo živelo vse do prihoda alpskih Slovanov romanizirano 
staroselsko prebivalstvo. 
Gre za ostanke utrjene naselbine trikotne oblike (140 x 60 m), formirane v obdobju 
preseljevanja ljudstev (5. in 6. stol.), vodni zbiralnik,  stanovanjske hiše, stavbe z ogrevanimi 
kanali, obrambni stolp, zgodnjekrščansko središče s tremi cerkvami in krstilnico. Na 
pripadajočem grobišču je odkritih 28 grobov. Našli so tudi številen predmete iz vsakdanjega 
življenja, med drugim lončenine, glavnike, amfore, bronasto utež v obliki boginje Lune,… 
Med prazgodovinskimi najdbami pa sta navedeni  dve poznobronastodobni sekiri.  
 

 
Območje in pozicija arheološkega najdišča Ajdovski gradec  

 
Ajdovski gradec je sicer 445 m visok grič, severno od vasi Vranje,  cca 8 km severozahodno od 
Sevnice. V nekaterih starejših virih je imenovan tudi Stari grad, Ajdovska hiša. 
 

 

9 https://www.kstm.si/ajdovski-gradec.html  

https://www.kstm.si/ajdovski-gradec.html


 

 

Ajdovski gradec se nahaja tudi na ekološko pomemben območju Bohor  - Vetrnik (ID 12600) in 
zelo blizu območja Natura 2000 Bohor (SI3000274). 
 

 
Ajdovski gradec in območja  naravnih vrednot  

 
 
Janko Orožen (v Gradovi in graščine v narodnem izročilu)  navaja, da je gori nad Vranjem, ob 
severnem koncu Lončarjevega dola  nekdaj stala »ajdovska hiša«. Pod zidovjem naj bi bil 
zakopan zlat konj, ki ga včasih ponoči vidijo, kako se vrti vrh griča. Tudi zaklad so na tistem 
mestu že kopali, a do njega niso prišli, kajti sproti se jim je pogrezal.  
 
In še o ajdih v Zabukovju in Podgojru:  »Tamkajšnja hribovja loči po dolgim Sevničina. Na 
desnem bregu so Podgorski in drugi na Travnikih. Svoje dni sta baje dva ajda stavila vsak svojo 
hišo, eden na Rudeniku, drugi na Travnikih. Ta hriba si stojita ravno nasproti in sta enake 
visokosti. Ker sta ajda imela samo eno kladivo, sta si ga med delom metala preko doline s hriba 
na hrib.« 
 
Za lokacijo Ajdovski gradec skrbi javni zavod KŠTM Sevnica, obenem pa razvija tudi različne 
programe in infrastrukturo za obiskovalce.  Dostop je urejen po planinski tabli, na voljo so 
infomat in info table, po vnaprejšnjem dogovoru tudi vodniki. Na gradu Sevnica pa je možno 
videti maketo gradišča in replike nekaterih originalnih najdb, kmalu pa tudi sodobno razstavo.  
 



 

 

 
Infomat o Ajdovskem gradcu  
 
 

 

 
Do vrha Ajdovskega gradca vodi urejana planinska pot  
 
 



 

 

 
Info table na vrhu najdišča  

 

 
Čudovit prostor na vrhu gradišča za duhovne vsebine  

 
 
AJDOVSKA JAMA PRI NEMŠKI VASI  
 
Ajdovski jami  pri Nemški vasi  so bile sicer posvečene druge aktivnosti operacije Ajdi,  že od  konec 19. 
stoletja pa vse do danes je predmet različnih raziskav (arheoloških, jamarskih, bioloških, 
radiestezijskih,..) 
Gre za pomemben kulturni in zgodovinski spomenik lokalnega pomena (EŠD 6032) in obenem 
geomorfološko, zoološko vrednoto državnega pomena (kot kevdrc, odprta jama z nadzorovanim 
vstopom, ID 40417) , območje Nature 2000 Ajdovska jama (SI3000191), ekološko pomembno območje 



 

 

Ajdovska jama  (ID 63300), območje  hidrološke in geomorfološke  naravne dediščine 
lokalnega pomena Nemška Gora – ponikalnica (E.št. 7857),…  
 

 
Območje naravnih vrednot ob Ajdovski jami pri Nemški vasi 

 

 
Območje kulturnega spomenika Ajdovska jama pri Nemški vasi in arheološko območje Brezovska Gora  

 
V neposredni bližini se nahajata še dve arheološki območji Brezovska Gora - Arheološko 
območje (EŠD 16503), prazgodovinsko najdišče, rimski grobovi, ter Senuše - Arheološko 



 

 

najdišče sv. Lucija (EŠD 16534) - kot prazgodovinsko in rimsko najdišče. Omenjeno je odkritje 
rimskih stavbnih ostankov in grobov s hišastimi žarami. V cerkvi je zazidan rimski nagrobnik, 
datacija mlajša železna doba, rimska doba. 
Več o zanimivostih in dediščini Ajdovske jame pri Nemški na : www.ajdovska-jama.si  
 
Tudi z njo je povezano ljudsko izročilo, ki je bilo že navedeno pri Ajdovski jami na Pijavškem.  
Arheologinja dr. Alja Žorž10 pa navaja še »zgodbo o Ajdovski deklici, ki je živela v jami. V levem 
vhodu je odkrila ribnik, poln zlata in rib, v dednem pa je bil dolg hodnik in koncu prepad, v 
katerega je deklica padla. Deklice niso nikoli več videli, zlato pa so pobrali iz jame.« 
 
Žorževa tudi sicer poudarja pomen te jame kot obrednega prostora, kar po svoje pričajo tudi 
najdbe iz jame, ki nekatere nimajo na prvi pogled vsakodnevne uporabne vrednosti. Originalne 
najdbe iz Ajdovske jame pri Nemški vasi hrani Posavski muzej Brežice, žal, jih je precej v 
sekundarni obdelavi na Arheološkem institutu  Ljubljani in niso dostopne. Posamezne najdbe 
pa so del drugih občasnih razstav Posavskega muzeja.  Želeli bi si, tako kot je to tudi pri 
nekaterih drugih pomembnih arheoloških najdiščih), da je celovita razstava o Ajdovski jami pri 
Nemški vasi stalno predstavljena na enem mestu. 
 

 
Del originalnih najdb iz Ajdovske jame pri Nemški vasi (obdobje  starejše in mlajše kamene in bakrene dobe), hrani 
Posavski muzej Brežice 

 

10 Prispevek Jame kot središče naravo verskega sveta v zborniku prispevkov: Pozno pokristjanjevanje 
slovenskega ozemlja II, Društvo slovenski staroverci, Notranje Gorice, 2019 

http://www.ajdovska-jama.si/


 

 

 

 
Del originalnih najdb iz Ajdovske jame pri Nemški vasi (obdobje mlajše kamene in bakrene dobe), hrani Posavski 
muzej Brežice 
 

 
Del originalnih najdb iz Ajdovske jame pri Nemški vasi (obdobje mlajše kamene in bakrene dobe), hrani Posavski 
muzej Brežice 

 
 
 



 

 

 
Ostale lokacije, zapisi, ki še čakajo na obdelavo: 
 
Kamen Ajdovske deklice pod Okroglicam -  o tem je Bredi Vidmar Mandič pripovedoval 
domačin iz Razborja: da je v razborski hosti še zdaj kamen od ajdovske deklice - od podvinske 
ceste proti Okroglicam, par 100 metrov gor. Je bila potka  in kamen, oblikovan za sedet, kot 
da je prestol. Ko je hodila na Savo prat in je šla nazaj,  je tam počivala. Kje da je živela, pa ne 
ve. Je bila pa tako velika, da bila z eno nogo na Kranjski, z drugo pa na Štajerski. Eni pa da so 
temu kamnu rekli tudi Evin prestol.  
 
Ajdi naj  bi pomagali graditi tudi cerkve. Breda Vidmar Mandič je zapisala (vir iz Radeč), da so 
Ajdje kladiva metali – iz Brunka na Kal. Ker so bili tako močni. Tam, kjer je kladivo padlo, da 
bodo naredili cerkev.  In je padlo na Kal.  Kal je bila od nekdaj hribovska fara, ki pa je zdaj ni 
več.  
 
Ajdi so omenjeni tudi nastanku Sevnice (vir Aljaž Papež, zapisano v Imidž katalogu KŠTM 
Sevnica)  - sicer bolj kot nadležna bitja, ki so starim prebivalcem Sevnice delala zgago. Rešila 
sta jih dva škrjančka, ki sta frfotala in žvrgolela okoli ajdovskih glav, ravno ko so Ajdje spet 
nadlegovali Sevničane; Ajdje tega niso več zdržali in spustili polne roke skal, ki so jih pokopale 
pod seboj  - od tistega časa ajdov ni bilo več na spregled, škrjančka pa sta si zasluzila mesto v 
sevniškem grbu. 
 
Gospod iz okolice Rake pa pripoveduje še ajdovskem kamnu iz Krakovskega gozda. Bil je 
primerne oblike za podstavek kozolcu. A kozolec je ves čas metalo iz ravnovesja in se je podiral. 
Zato so morali kamen vrniti nazaj na svoje mesto v gozdu. Kje, pa ni znano.  
 
Čestitke – kamniti osamelci, v ljudskem izročilu zaklete vile, ki so nagajale Kostanjevčanom.  
 
Birna vas - Gomila Ajdovski grob; gre za osamljeno starejše železnodobno gomilo na 
dominantni legi (premer približno 6 m, višina približno 2,5 m);  leži jugovzhodno od vasi 
Koludrje, na vzhodnem robu vzpetine Takpav (371 m), je spomenik lokalnega pomena. 
 
Sklep 
 
Vse ajdovske lokacije so povezane bodisi s prazgodovinskimi najdišči (kar potrjuje pojem ajdov 
kot pred kristjanov, poganov, starovercev), bodisi z velikimi kamnitimi strukturami – v 
ljudskem izročilu pojmovani kot ostanki gradov, ki so jih zgradili ajdi oz. kot zaklete velikane.  
Vse obiskane lokacije se nahajajo v čudovitem naravnem okolju, mnoge med njimi so tudi 
same naravne vrednote. Več kot pol jih je bilo jam, spodmolov. Z našimi obiski različnih 
ajdovskih jam in peči smo tako v l. 2021 odlično obeležili tudi mednarodno leto jam in krasa.  
 
Na skoraj vseh lokacijah so bil izvedene tudi radiestezijske meritve  - na veliki večini gre za 
odlična mesta blagodejnih energij.  
 



 

 

 
So pa lokacije različno dostopne in niso primerne za vse skupine obiskovalcev.  Deloma gre 
seveda selekcija tudi na račun interesnega fokusa – odkrivanje manj obljudenih kotičkov 
narave, zanimanje za naravoverstvo, staroverstvo, mesta blagodejnih energij, rekreacijo v 
naravi ipd…  
 
Večinoma pa lokacije niso primerne za hujše gibalno ovirane, nekatere pa zahtevajo tudi nekaj 
več spretnosti in tudi planinskih, plezalnih veščin in so tako bolj primerne za adrenalinske 
navdušence.  
 
Urejen in označen dostop je le na nekaterih lokacijah in je tako obisk možen le z vodnikom. 
Ponekod bi sicer lahko z manjšimi ureditvami dostopnost močno povečali.  
 
 
Viri, iz katerih smo  črpali: 

• Posavski muzej Brežice 

• Naravoslovni atlas 

• Kataster jam in zapiski terenskih obiskov posameznih jam  

• Register kulturne dediščine 

• PISO 

• Domačini, lokalni vodniki 

• Knjiga »Vse sorte je že blou«, Marije Krejan,  

• Knjiga »Kar nej rejs, se neč ne guvuri« Brede Vidmar Mandič 

• Gradovi in graščine v narodnem izročilu Janka Orožna, Celje 1936 

• Po poteh zgodb, Kozjanski park 2007 

• Prispevek dr. Alje Žorž: Jame kot središče naravo verskega sveta v zborniku prispevkov: 
Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja II, Društvo slovenski staroverci, Notranje 
Gorice, 2019 

• Prispevek: AJDOVSKA JAMA NA SILOVCU PR! SROMLJAH Rezultati arheoloških raziskav v letih 
2004 in 2005, revija RAST št. 6(126), december 2009 

• Posamezne spletne strani, navedene pri sklicih v tekstu 
 
 
 

 
 

Zbrala in zapisala: Bernardka Zorko 
 


