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Vabilo na predstavitev dejavnosti jamarstva in Društva za raziskovanje 

jam Kranj 

 

 
 

V soboto 27.6.2015 vas vabimo na Jamarski dan na Vodiški planini. Predstavili vam bomo 

dejavnost jamarstvo in naše društvo, ki deluje že več kot 60 let. Dogodek bo potekal na 

planoti Jelovici pri Partizanskem domu na Vodicah. Prikaz jamarstva in jamarske tehnike 

bomo pričeli ob 12 uri.  

 

Pri prikazu jamarske tehnike boste lahko aktivno sodelovali in se naužili adrenalina. 

 

Ob 18. uri pa vam bomo predstavili naše društvo, podzemlje Jelovice, za konec si bomo 

ogledali še projekcijo slik in prisluhnili tudi vašim vprašanjem, ter na njih z veseljem 

odgovorili.  

 

V nedeljo 28.6.2015 pa se nam lahko pridružite na potepu po Jelovici, ter z nami vstopite v 

svet podzemlja, zbrali se bomo ob 10:00 pred kočo na Vodicah. 
 

Vsakega udeleženca čaka brezplačen aperitiv ter golaž. 

 
 

 

 

Dodatne informacije: 

- www.facebook.com/dzrjkranj 

- www.dzrjk-drustvo.si 

- GSM (Miha: 041 349 453, Gašper: 040 663 355) 

 

 

 

Priloge: 

- Program 

- Zemljevid dostopa do Vodiške planine 
 

 

 

 

 

Kranj, 17.6.2015        Predsednik: 

                                 Igor Potočnik 
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PROGRAM: 

 

27.6.2015 

 

- 12:00 – pričetek predstavitve 

o Predstavitev jamarske tehnike 

o Razstava slik 

o Predstavitev knjige Kranjski jamarji 60 let 

 

- 17:30 – 18:00 – pričetek predavanja 
o Predstavitev društva 

 Zgodovina 

 Raziskovanje jam 

 Dokumentiranje jam 

 Kataster jam na Jelovici 

o Predstavitev podzemlja Jelovice 

 Jame, brezna 

 Delo DZRJ Kranj na Jelovici 

 Pomembnejši izviri 

 Onesnaževanje 

 Pomoč pri projektih in dokumentiranjih onesnaženih jam, 

 Osveščanje o pomembnosti čistih jam  

 Brezno pri Leški planini – najgloblja jama na Jelovici 

o Projekcija slik 

 

28.6.2015 

 

 - 10:00 – Pri koči na Vodicah 

o Potep po Jelovici 

o Ogled jame 

 

Prenočišče:  

Partizanski dom na Vodicah – GSM: 070719508 

 

 

 

 

 


