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■ GLAS PODZEMLJA, 2022 

Drage Članice, dragi Člani 

Leto, ki je za nami, je bilo zelo pestro. 
Poleg nam vsem prijetnega raziskovanja 
se je kar nekaj članic in članov ubadalo z 
nekoliko manj prijetno birokracijo. Ker 
smo v časih, ko nevladne organizacije 
niso najbolj zaželene, smo tudi mi prejeli 
nove zadolžitve. Srečali smo se z zahte-
vami za ohranitev statusa društva, ki 
deluje v interesu ohranjanja narave. 
Uspešno smo se izkazali pri pristojnem 
ministrstvu in ponovno prejeli naziv. 
Morda se zdi to le papir, pa je vseeno 
pomemben, saj nam kot društvu, katere-
mu ni vseeno za okolje in naravo, omo-
goča, da aktivno sodelujemo. 

Raziskave so kljub občasnim motnjam 
zaradi ukrepov potekale precej tekoče. 
Večinoma se je raziskovalo na Poljani. 
Kljub dolgemu dostopu zaradi snežnih 
razmer smo bili uspešni, našli veliko 
novih vhodov ter raziskali nove kilometre 
v že znanih jamah. Med večjimi razisko-
valnimi dosežki je tudi nova povezava 
med jamama Grvn in Rajža. S tem smo 
dobili nov sistem, ki se približuje desetim 
kilometrom. Poleg teh dveh gre morda 
omeniti še požrtvovalno razopremljanje 
Prašnega dola in  odkritje 4 - P! 

Poleti smo nadaljevali na Kaninu, kjer je 
sicer sprva kazalo, da nam bo vreme 
uničilo velike načrte. Tekom dveh tednov 
smo vseeno pregledali še zadnji vprašaj 
v breznu LJ-29 in ga uspešno razopremi-
li – USPEH. Nato se je konec tabora 
zgodil še preboj v Breznu spečega dino-
zavra, ki je kasneje – jeseni – prebil 

magično mejo –1000 metrov. Velik dose-
žek je tudi nova tenda, ki nam omogoča 
mirnejše in bolj suho prebivanje na ka-
ninskih podih – USPEH. 

Zelo spodbudno je tudi dejstvo, da razi-
skave na Pokljuki še zdaleč niso zamrle. 
Neumorno praskanje na območju Poklju-
ke je (sicer v letošnjem letu) spet obrodi-
lo sadove. 

Še bolj pomemben raziskovalni dogodek 
pa je bilo ponovno merjenje Konasnice. 
V enem dnevu smo izmerili celo jamo, 
Jure pa je kasneje še oddal načrt in 
sedaj je jama podaljšana na zasluženo 
dolžino. 

Jamarska šola je bila lani organizirana 
nekoliko kasneje. Zagnani inštruktorji in 
pomočniki so skozi izobraževanje pripe-
ljali novo generacijo, za katero upamo, 
da bo v prihodnje skrbela za dosežke 
nam dragega društva. Za boljšo uspo-
sobljenost članov smo se zopet podali na 
usposabljanje za gibanje v zimskih raz-
merah ter imeli dodatno izobraževanje s 
poudarkom na prvi pomoči. 

Članski duh smo lani krepili na Veteran-
ski, ki je niso omajali niti koronski valovi. 
Dogodek je minil kot prijetno druženje z 
bogatim kulturnim in kulinaričnim progra-
mom, ki ga bomo pomnili še dolgo časa. 

O veteranih pa ne slišimo le konec maja. 
Redno se nam javljajo in poročajo o 
napredku v Radošcah. Zadeva je prišla 
tako daleč, da je bila potrebna posebna 
predsedniška delegacija, ki je preverila 

stanje pod pretvezo merjenja jam. Oce-
na: odlično in le tako naprej. Veteranom 
očitno ne zmanjkuje motivacije kljub 
žalostni izgubi župana, ki je preminil 
preteklo leto – Žan, slava ti. 

Žal je spet odpadlo Putikovanje. Če bo 
sreča, ga prestavimo na pomladni čas. 
Če ne, pa srčno upam, da uspe letošnjo 
jesen. 

Skrb za čisto podzemlje in osveščanje 
javnosti je ena glavnih društvenih agend. 
Lani smo organizirali veliko in medijsko 
odmevno čistilno akcijo. Skupaj s pomo-
čjo lokalne skupnosti Kazlje smo začeli s 
čiščenjem Jeriševe jame. V jami je žal še 
vedno veliko smeti, smo pa nakazali, da 
je mogoče s skupnimi močmi zagristi tudi 
v takšen zalogaj. Ker smo bili že ravno 
ogreti, smo konec novembra s smetmi 
napolnili še dva kontejnerja na divjem 
odlagališču pri Zapotoku. 

Društvo je v preteklem letu delovalo 
nadvse uspešno. Poleg vsega naštetega 
je zelo lepo videti veliko število članov na 
rednih četrtkovih sestankih. Člani pridno 
jamarimo, raziskujemo, dokumentiramo 
in skrbimo za dobro kondicijo društva. Še 
enkrat spodbujam vse Članice in Člane, 
da brez zadržka izrazite svoje želje in se 
brez strahu lotite raziskovalnih projektov 
v prihodnjem letu. 

Za konec pa: Društvo dela dobro.│ 

Matic Di Batista 

————   PREDSEDNIŠKE NOVIČKE   ———— 

Levo: predsednik podkupuje članice. Desno: sodelovanje generacij. Foto: Jaka Flis 


