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■ GLAS PODZEMLJA, 2022 

Dragi Žan, naj ti bo še naprej lepo. Ob pogledu nate se je človeku zarisal velik 
nasmeh na obrazu. S svojo iskrivostjo, navihanostjo in strastjo do življenja si okužil 
vse naokrog. Vedno te je bilo lepo srečati, ker si bil velik človek, predvsem pa 
človek, ki premore ogromno topline in preproste ljudskosti do slehernega človeka. 
Vse to ostaja z nami, hvala za te trenutke. 

Legenda, počivaj v miru. 
Armin Krivec 

Pogrešali ga bomo. 

Zdenki, Urši in Gašperju moje globoko 

sožalje. Res je bil pravi karakter in Član, ostal bo z nami, v 
zgodbah in spominih. Počiva naj v miru. 

David Škufca 

Ob vsakem obisku čLanske vasi so me pozdravili njegovi medvedji objemi, gromki smeh in glasne 
šale. Naučil nas je, da se da (v nasprotju s splošnim prepričanjem) zgraditi hišo od strehe proti 
temeljem. čLanska vas je zaradi njega postala toplo zavetje vsem generacijam, ne le Veteranom. 

»Poklicat treba župana« pa samoumeven stavek pred vsako rojstnodnevno zabavo. 

Mu je bilo žal, ker ni našel Lipertove? Ali je bila bolj pomembna pot? Kdo bo zdaj mladičem povedal, 
da je JKŽ najboljši? Žan, pogrešali te bomo. 

Sedim in nemo strmim. Kdo bo naslednji Žan? 

Zbogom Žan, lepo je bilo biti tvoj prijatelj! Žan je živel glasno, 
odšel pa tiho. Ob tej novici sem obnemel, saj ga bom neskonč-
no pogrešal na Članskem vrhu , katerega sestavni del je bil. 
Tako iskreno me je vedno pozdravljal! Putick naj čuva njegov 
spomin in vsi mi z njim! 

Vedno nasmejan in vedno dobre volje. Počivaj v 
miru Žan. 

To pa je žalostna novica. Naj počiva v miru v večnih globinah. 

Dragi člani!  

Sporočam vam, da nas je danes ob 21. uri zapustil naš Žan. Vedno se ga bomo spominjali kot velikega Člana!  

Jure Andjelić - Yeti 

Katarina Kosič Ficco 

Blaž Dovžan - Laverdist 

Jurij Trenz 

Špela Borko 

Teja Čeru 

Matic Di Batista - Diba 

Jure Kunaver - Vili 

Metod Di Batista je novico o Žanovem odhodu 11. 10. 2021 posredoval na društveno listo z naslednjimi besedami: 

F
oto: M

arjan Juvan 

Žan je prav zares živel Članski duh in pomembno vplival na nas. Mnogo članov se je na žalostno vest odzvalo z 

mislijo, poslednjim pozdravom našemu Žanu. Tu objavljamo njihova sporočila. Razporejena so naključno. 
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Dragi sočlani/ce! 

K vašim mnenjem nimam kaj dodati. Bom pa napisal kaj osebnega, ker me – priznam – kar stiska pri srcu. 

Te dni mineva skoraj natanko 55 let, ko se je Žan prvič pojavil na društvu. Verjetno pa je za nas slišal nekaj let prej, ko sva z njegovim starejšim bratom 
Juletom (Mišotom) bila sošolca in celo sedela skupaj. Hitro se je vpeljal in bil eden res redkih članov, ki vsaj jamarstva — če že ne društva — ni pozabil na 
daljši rok. Njegov največji raziskovalni uspeh v Lanskem vrhu je sodelovanje pri večletnem sistematičnem iskanju in raziskovanju novih jam, kar je imelo za 
rezultat knjižico o več kot sto jamah na Lanskem vrhu. Sicer pa ga poznamo — če se je odvijalo kaj pomembnega, je vedno bil zraven; ob enem pa imel 
zanimanje in posluh tudi za najmanjše dihalnike ipd. Zato je tudi »ustvaril« velik kup zapisnikov. Da je bil po Radotu Radeščku in Matjažu Pucu naš največji 
in najbolj vztrajen Lipertist, pa tudi vsi vemo.  Z Žanom smo nekdanji »The Kapnik Boys« izgubili še kitarista. Skratka — Član kot se Članu spodobi. Kot je 
v intervjuju za Delo povedal že sam, glavni boom v Najdeni jami je za pol leta zamudil. Zato v jami še nima »svojega kotička«. Čim prej moramo najti kaj 

primernega, kar bo lahko Žanov rov ali dvorana (Lahko tudi v Radošci). 

Žan ni bil samo jamar; bil je tudi smučar, zmajar, ribič, lovec in drsalec (s hokejem se ni ukvarjal). Plezal pa tudi ni slabo, čeprav dlje od Turnca ni šel. V 
speleološki stroki se s profesionalci seveda ne  bi mogel meriti. Je pa prebral vse, kar je mogel dobiti pod roko in če bi mu lahko dal oceno iz geologije 

krasa, bi mu brez zadrege takoj pribil najmanj osmico. Vedel je precej več kot marsikateri študent.  

Poleg vsega naštetega Žan je imel še nekaj, kar šteje pravzaprav največ – bil je topel človek, ki si ga moral imeti rad že na prvi pogled. Ja, hudo mi je —  

spet je odšel eden mojih najboljših prijateljev. 

Zbogom Žan, lepo je bilo biti tvoj prijatelj! 

Spomnil sem se na kulinarično razvajanje: 

- odlične postrvi, 

- obaro z belimi žganci, 

- klobase, 

- golaž, 

- vampe … 

Z idejo ponovnega sistematičnega iskanja Lippertove 

jame nas je ponovno združil v novi Veteranski verziji. 

Mirne duše lahko rečem, da brez njega tudi druženja 
veteranov na Lanskem vrhu nebi bilo. Bil je naša vez 
med nami! Bil je »ARHITEKT« našega druženja in 

sodelovanja! 

Šele ob smrti takšnega prijatelja se začneš zavedati 

kaj si pravzaprav izgubil. 

Vedno me preganja misel in sram, da se tega v 
vsakodnevnem življenju skupaj bolj ne zavedamo. 
Kako strašno površno je naše življenje! 

Dragi vsi, iskreno sožalje Zdenki, Urši in 
Gašperju ob izgubi moža in očeta. 

Šok. Članski vasi je dal dušo, brez njega je ne bi bilo take kot jo poznamo. Vsem 
generacijam se je znal zapisat v srce in s srcem se ga bomo spominjali ob 
vsakem obisku Članske vasi. Naj bo miren njegov počitek. 

Odšel je velik Človek in velik Član, vendar bo 
njegov duh ostal na (Č)Lanskem vrhu in širši 

okolici. 

Žan, vedno Te je bilo lepo srečati. Mirno počivaj. 

Bil je pa tudi pesnik/
interpret in igralec 
(upodobil je Pavla 
Knobla). Srečno v večnih 
loviščih. 

Da bi Žan kar tako zapustil sceno? Kje pa, še vedno bo naokoli po 
Lanskem vrhu. Če bo iz kakšnega grma kaj godrnjalo, bomo morali 

resno pogledati ali je medved ali veliki Član Žan.  

Naj počiva v miru. Sožalje vsem njegovim. 

To je zelo žalostna novica, saj se Člana kot je 
Žan z lučjo išče. Slava mu. 

Prjatu in kolega jamar ŽAN. Počivaj v miru. 

Na svojemu Tomosu je po Aleji veteranov v polni jamarski opremi 
odmopediral v večna lovišča Najdene jame. Veteranska je ostala brez 
konstruktorja in večno nasmejanega gromoglasnega robanteža, ferajn pa 

brez Člana. Slava mu! 

Pogrešal bom njegov 
žametni glas in neskončno 
karizmo. Naj mu bo zemlja 
rahla. 

Žan, uživajta s Putikom v novih odkritjih. 

Zbogom Žan. 

Počivaj v miru Žan, Član z veliko začetnico. 
Spominjali se ga bomo. 

RIP Žan 

Ojoj. Šokiran, prizadet. Slava mu, ni druge 

besede. Hvala za vse, Žan. 

Žanov duh smo ponesli v Člansko vas. Sveča bo 
gorela do jutra. Putik je dobil odlično družbo. 

Jaka Flis Kristofer Pečar - Ba 

Jure Bevc 

Anton Praprotnik - Toto 

Lanko Marušič 

Dean Pestator 

Vojko Mohorčič 

Miran Erič - Kaplar Twito 

France Šušteršič 

Jure Košutnik 

Marjan Baričič 

Matej Blatnik 

Rok Brajkovič - Brajko 

Primož Jakopin 

Primož Presetnik 

Rok Grecs 

Anton Brancelj - Ižanc 

Tanja Tomšič Marjan Juvan - Manč 

Foto: Jurij Kunaver 


