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Predlagam, da občinsko priznanje prejme Jamarsko društvo Gorenja vas ob 

praznovanju 30-letnice delovanja, in sicer za raziskovalne dosežke in nesebično pomoč 

ljudem ob nesrečah na težko dostopnih območjih.  

 

 

UTEMELJITEV: 

Jamarstvo je izredno zahteven raziskovalen šport, pri katerem se vse dogaja v podzemnem 

svetu. Le-ta je lep, posebej zaradi svoje divjosti, barv, razkošne arhitekture. Razkazuje velike 

podzemne prostore, podzemne reke in tiha podzemna jezerca. Vendar pa gre tudi za boj s 

slapovi, premagovanje tudi več sto-metrskih brezen, prezebanje v lepljivih ilovnatih rovih. 

Zaslužiti si je treba pogled na lepo zgrajen in oblikovan kapnik ali kristal aragonita. 

Jamarstvo oziroma raziskovanje podzemlja se je v Gorenji vasi pričelo že v sedemdesetih 

letih prejšnjega stoletja. Leta 1973 se je pri Jamarskem društvu za raziskovanje jam Kranj 

ustanovila Jamarska sekcija Gorenja vas. Ker je bilo na našem območju zanimanja za 

jamarstvo vse več, so se leta 1983 odločili, da ustanovijo samostojni Jamarski klub Gorenja 

vas. V klubu so resno pristopili k svojim obveznostim in nalogam. Odkrivali in raziskovali so 

jame ne samo na našem območju, temveč po vsej Gorenjski in Primorski, vendar pa je bilo 

takrat tovrstno delo izjemno naporno in precej nevarno.  

Opremo (lestvice) je bilo na trgu težko dobiti, zato so jo izdelovali kar sami. Sčasoma se je 

tehnika plezanja pričela spreminjati in s počasnih lestev prešla na vrvno tehniko. 

Raziskovanje podzemlja je postalo varnejše in hitrejše, s tem pa tudi bolj zanimivo za širši 

krog ljudi. Na Škofjeloškem področju je registriranih preko 100 jam in brezen, tudi po zaslugi 

JDGV.  Odkrili, raziskali in popisali so npr. Škrpetovo brezno na Bukovem vrhu, Rauf kamro 

v Todražu, Jamo v kotu v Kopačnici, Vrtače v Lučinah, Jamo v kamnolomu v Žireh. Tudi na 

območju Lubnika so odkrivali: Brezno v kotlah, Gnezdivka, Brezno v Sušnikovi gmajni, 

Sušnikova jama,…….. 

Pričeli so tudi s tečaji jamarstva, s katerimi so nove člane usposobili za varno raziskovanje 

jam. Društvo se je povezalo z območnim štabom za civilno zaščito, kjer so zadolženi za 



reševanje ponesrečencev z višin in iz globin. Usposabljajo tudi lokalne gasilske enote za 

tovrstno reševanje. Poleg tega pa so usposobljeni tudi za reševanje z žičnic, kar je glede na 

bližino smučarskih središč zelo pomembno. 

Cilj Jamarskega društva Gorenja vas je poleg odkrivanja in raziskovanja novih jam in brezen, 

tudi varovanje kraškega podzemlja, življenja v njem in njegovih voda. 

Leta 1996 je JDGV pristopilo v enoto Jamarske reševalne službe, ki deluje na celotnem 

območju Slovenije.  Trenutno ima društvo 5 aktivnih jamarskih reševalcev, ki s svojim 

strokovnim znanjem in opremo pomagajo pri različnih nesrečah. 

JDGV v sodelovanju s Planinskim društvom Gorenja vas že od leta 2000 izvaja predstavitev 

vrvne tehnike na Blegošu, obiskovalci pa se lahko tudi preizkusijo v vrvni tehniki ali pa svoj 

pogum preverijo na adrenalinski gugalnici. V industrijski coni v Todražu društvo že več let 

pripravi ledeno steno za preizkus lednega plezanja za vse, ki si to želijo. 

Naloga jamarjev je tudi, da raziščejo, izmerijo ter dokumentirajo jame in brezna. Zapiske 

oddajo v Jamarski kataster v Ljubljani, kjer je že več kot 10.000 registriranih jam.  

Gorenjevaško jamarsko društvo je dokumentiralo več kot 50 jam, ki imajo 7 km skupne 

dolžine. Člani društva  se povezujejo z ostalimi društvi in sodelujejo pri raziskovanju 

najglobjega brezna v Slovenji - Čehi 2, ki je globoko 1502 m, ter Velike  ledene jame v 

Paradani s trenutno doseženo globino 750 m.  

Ljudje, ki se predajo temu športu, v temnih, vlažnih in hladnih jamah iščejo še zadnje 

neodkrite kotičke naše zemlje. V njenih globinah se čas ustavi. Opazuješ lepote, ki so dane 

videti le nekaterim. To so občutki, ki so nepopisni. Še najlepše jih je morda opisal Luka Čeč, 

ki je ob odkritju notranjosti Postojnske jame, leta 1818, rekel: »To je nov svet – to je 

paradiž.« 


