
 
 
Izlet v Snežno jamo in pohod na Raduho 2062 m 
Jože Magdič 
 
Člani Sekcije pomurske regije smo imeli v soboto 10. septembra organiziran planinski pohod v Snežno jamo in 
pohod na Raduho (2062m). Udeležilo se nas je 5 članov društva, od tega ena članica iz Sekcije štajerske regije.  
Ob 5.30 uri zjutraj smo se zbrali v Gornji Radgoni in proti Grabonošu po avtocesti odpravili na tri ure dolgo 
vožnjo. Ob 8.30 uri smo prispeli do parkirišča pod jamo in se odpravili do jame, kjer smo kupili karte in se dobili 
z našim vodičem. Dobili smo tri svetilke karbitovke, ker je v jami tema. Vodič nam je povedal nekaj o zgodovini 
jame, nakar smo se odpravili v notranjost jame. 
 
Snežna jama se nahaja na jugozahodnem pobočju Raduhe, v bližini Planine Arta, na 1556 m nmv, med Lučami 
in Solčavo. Je najvišje ležeča podzemna jama v Sloveniji urejena za obiskovanje. Celotna dolžina jame znaša 
1062 m, za ogled je urejeno 630 m. 
 
Jamo so odkrili pastirji okoliških kmetij, njen vhod oziroma vhodna udornica pa je bil prvič uradno omenjen in 
registriran leta 1939. Na tedenskem raziskovalnem taboru so pod 6 m globoko snežno odejo so člani 
jamarskega kluba »Črni galeb« iz Prebolda nato leta 1981 odkrili vhod v 1,5 km dolg jamski sistem. Za javnost je 
bila odprta leta 14. julija 1990. Starost jame ocenjujejo na 10 do 12 milijonov let. Jamarji in geologi menijo, da 
se je jama izoblikovala v pradavnini in se je kasneje z nastankom Kamniško-Savinjskih Alp oziroma z dvigom in 
nastankom Raduhe, dvignila na sedanjo nadmorsko višino.  
 
V Snežno jamo se vstopi po 40 m dolgi strmi jekleni lestvi položeni ob 45º strmino, ki se konča v Ledeni dvorani, 
ki je visoka 10 m. V Ledeni dvorani je ledeno jezero dimenzije 35 x 20 m, dolga je 55 m. Dvorano krasijo ledeni 
kapniki katerih velikost in razsežnost je odvisna od vsakoletnih snežnih padavin in temperature. Kapniške 
tvorbe v nadaljevanju so netipične za jame na teh višinah in predvidevajo, da so vsaj dvakrat starejše kot v do 
sedaj znanih jamah na Krasu. Za Ledeno dvorano je ozek zasigan del imenovan Snežni gozd. Kapniki so visoki do 
6 m. Jama je tu najožja. 400 m od vhoda se jama razširi, imenuje se Jedilnica, kapniki so visoki in precej debeli. 
Sledi Dvorana kijastih kapnikov in ponvicami. Dvorana je visoka 2 do 8 m in dolga 55 m. Na koncu se rov začne 
vzpenjati. Do tukaj je približno 630 m. 
 
Po dobri uri in pol smo prišli iz hladne jame na prijeten sonček. Odpravili smo se do kombija, kjer smo nekaj 
pojedli in se pripravili na pohod. Po 11. uri smo se odpravili na Raduho. Ustavili smo se v planinski koči, kjer 
nam je lastnica razkazala kočo in postregla z aperitivom. 
Nato smo nadaljevali s pohodom in se vmes pogovarjali. Naš član Branko nas je ves čas zabaval in nam je 
večkrat kaj zapel. Ob 13.30 uri smo prispeli na vrh Raduhe. Ko smo se naužili čudovitih razgledov, smo se 
odpravili nazaj v dolino. Po 16. uri smo se odpravili proti domu, ter se na poti ustavili tudi v gostišču, kjer nam je 
stregla zelo nasmejana in prijazna Katarina. 
 
Preživeli smo čudovit dan in se dogovorili, da ga naslednje leto ponovimo. Življenje je zelo kratko, zato ga 
moramo izkoristiti za prijetne trenutke in druženja. Hvala vsem, ki so se pridružili na ta čudoviti veseli dan. 


