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GLAS PODZEMLJA, 2021 ■ 

Špela Borko 

————   UVODNIK   ———— 

UVOD 

Petek. Pisalno mizo prekrivajo strani 
osnutka znanstvenega članka, ki se 
mešajo s preizkusi različnih postavitev 
Glasu podzemlja. Ročno preštevilčenje 
približno 70 virov (pa taka znanost) za 
zajtrk in postavljanje podnapisov k jam-
skim načrtom za malico. Polčas razprave 
o evoluciji podzemnih postranic – kaj če 
samo še Primoževe tabelice uredim? 
Vmes zazvoni telefon: »Ej Špeli kaj 
bosta počela za vikend, a sta za akcijo?« 
Yes! Že od prejšnje sobote sanjam novi 
poljanski sistem. 107 % prepričana sem, 
da bomo jutri našli izvor prepiha. O njem 
boste sicer brali prihodnje leto, en sistem 
na GePe je pač dovolj in letos je na vrsti 
Prvi sistem Poljane. Pred dnevi so mi 
zunanji opazovalci pomagali do spozna-
nja, da moja težava ni kronično pomanj-
kanje časa, temveč odvisnost od novih 
projektov. Iskreno si želim, da vam bo ta, 
ki ga držite v rokah, všeč. 

Letošnja številka mi je še prav posebej 
pri srcu. Če sem lani konec januarja 
obupovala v pomanjkanju prispevkov, 
ste me letos zasuvali z njimi še pred 
rokom za oddajo. Še bolj me je navdušil 
nabor vsebin in avtorjev. Najmlajši pisec 
prispevka o raziskovanju nove jame je 
star rosnih 11 let. Najstarejši jih šteje 87. 
Včasih pomislim, da so slednjemu v 
rojstni list vpisali napačen datum, takšno 
iskrivost in radost do življenja izžareva. 

Mladinska sekcija me najverjetneje na 
zalogo podkupuje: poslali so kar tri član-
ke, vključno s prispevkom o jami leta, 
LJ-29. Člani(ce), ki kljub tisočem kilome-
trov med njimi in Luize Pesjakove 11 še 
vedno čutijo pripadnost ferajnu. Živa in 
dejavna kraška sekcija. Veterani, ki kljub 
virusnemu pogromu nad njihovo genera-
cijo »ne jebejo žive sile« in kažejo mladi-
čem, kaj pomeni jamarska vztrajnost. 
Birokrati, papirni molji, čistilci vodnjakov 
in objemalci dreves, ki s skupnimi močmi 
skrbijo za boljšo prihodnost domovine in 
društva. Ta levi Blatnik, ki potrpežljivo 
menja vse uničene dele elektronike –
tokrat nam je pripravil zabaven in poučen 
prispevek o tem, kar bi morali vsi upo-
rabniki vrtalk vedeti, pa največkrat ne. 
Pesniško navdahnjen Primorec, ki je že 
skoraj odkril recept za piten šnopc. 
Bubamara, na katere zborovski koncert 
morate nujno kdaj zaiti, ne bo vam žal. 
Speleobiološka zalega – po novem kar 
pet sodelavcev, ki smo terenili po Kani-
nu. Polprecednik, ki je v letu 2020 nad-
vse resno vzel vlogo koordinatorja razi-
skav in delilca znanja. Eden in edini 
precednik, ki skrbi, da se prav vsak med 
nami dobro počuti v tej organizirani 
anarhiji, zraven pa vztrajno vrti kolo 
izvendruštvene diplomacije. Ni kaj, vr-
hunsko branje vas čaka. 

Sredico tokrat zapolnjuje malce drugač-
na vsebina. 110. rojstni dan smo prosla-
vili z razstavo Globine gora. Namen je 
bil, da bi si jo Člani lahko ogledali na 
praznovanju rojstnega dne. Ker sta nam 
Mars v močerilu in Luna v drobnovratni-
ku pokvarila načrte, vam podarjamo set 
posterjev, s katerimi boste lahko okrasili 
kujavnke širom Slovenije. 

Tihožitje na naslovnici pa je posvečeno 
osrednjemu območju recentnih raziskav, 
Poljani. Naj se tu zahvalim Agrarni skup-
nosti Savica in vsem Bohinjcem za po-
moč in informacije o novih jamah. 

Glasilo povzema navdihujoče delovanje 
društva v letu, ki bi ga morali po navodi-
lih preživeti sede na kavču, čakajoč 
konec. Ponosna sem, da smo našli pot, 
da na zgleden način ohranjamo in razšir-
jamo dejavnosti društva. 

Dobrodošli v Glasu podzemlja 2021.│ 
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