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Glas podzemlja, 2018 

UVODNIK 

Aleksandra Krajnc 

NAGOVOR UREDNICE 

Evo, leto (in še malo) je naokoli in pred vami je nova 

številka Glasu podzemlja in z njo, seveda, moja novejša 

fotografija1. Tudi letošnja je »izvenjamska« in tokrat moram 

priznati, da dejansko več kot leto dni nisem bila v nobeni 

jami, sem pa – predvsem na račun urejanja prejetih 

člankov – o jamah vsaj brala.  

Nad tole številko GP-ja sem čisto navdušena. Ne vem, a so 

to hormoni, pomanjkanje jam, ali pa je branje dejansko 

tako zanimivo. Kar predstavljam si, kako bo Špela čez par 

deset let pisala članke, ki jih bo zaključevala s Francetovim 

stavkom: »Ustalili smo se, otroci so zrasli in spet smo se 

našli na veteranskih ekskurzijah v Najdeno jamo«, neki 

mladci pa bodo popisovali nove podvige ... Moram tudi 

priznati, da me je marsikateri članek presenetil, saj smo še 

bolj aktivni, kot sem si predstavljala! 

Ne morem iz svoje kože, da vas ne bi malce okarala. Še 

nekaj dni nazaj je izgledalo, da GP letos ne bo izšel, saj 

smo v uredništvo dobile zelo malo člankov. Seveda bi bilo 

to nefer do tistih, ki so se potrudili in jih napisali 

pravočasno, na srečo pa vas je nekaj le bilo takih. Zadeve 

smo potem pospešile, še malo bolj začele težit 

zamudnikom, prisilile še kakšnega Člana v to, da je napisal 

članek, čeprav prej ni imel tega namena, in nam je (s 

skupnimi močmi) ratalo. Prosila bi, da v bodoče kmalu po 

tem, ko se kak tabor, čistilna ali pa zanimiva akcija končajo, 

napišete članek in ga pošljete na 

gp.urednistvo@gmail.com. Kar se tiče vseh ostalih 

prispevkov – s tem mislim predvsem na članke o društveni 

zgodovini, akcijah izpred nekaj let ali pa o tem, kaj vam leži 

na duši –, te lahko pričnete pisati že jutri. Glas podzemlja je 

društvena revija in brez vašega doprinosa ne more nastati. 

No, seveda, če imate na izbiro, da greste v jame ali pa 

pišete članke, potem je prava izbira očitna! 

Edino primerno je, da tale uvodnik zaključim z zahvalo 

vsem avtorjem člankov, fotografij in načrtov, Špeli in Nataši 

za sourednikovanje, Simoni za lekturo, Urošu za 

naslovnico in pa Jakobu Radotu2! 

1 Foto: tajmerselfi. 

2 Štajerska oblika sklanjanja!  


