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Dragi planinci! 
 
V Rukzaku se nahajajo prispevki, ki 
smo jih ustvarili udeleženci in vodniki 
letošnjega tabora v Lokvah. Upam, da 
se boste ob branju zabavali ter 
podoživljali teden, ki smo ga preživeli 
skupaj. Bilo je pestro, a ne? Če samo 
pomislim na vse hribe, ki smo jih 
osvojili, na vse jame, v katere smo 
stopili, na primorsko burjo, ki nam je 
mršila lase, na ogenj in ve černe 
zabave, na zdrav taborni duh. Vsak je 
seveda tabor druga če doživel in 
preživel, vtisi pa so zbrani prav tu.  
Torej, veliko užitkov ob branju.  

                                                                                                                             
Nina  

 
TRNOVSKI GOZD 
 
Trnovski gozd je visokokraška planota med dolino 
Trebuše na severu in Vipavsko dolino na jugu. Na 
zahodu se spušča v Čepovanski dol, na vzhodu 
pa prehaja v idrijske planote. Planota je skoraj v 
celoti pokrita z gozdom, ki meri 9000 hektarjev. 
Apnenčasta, za vodo prepustna podlaga 
omogoča nastanek vseh kraških pojavov: kraške 
doline, mrazišča, vrtače, škrape, jame, brezna 
ipd. Na vsej planoto ni niti enega vodnega vira. V 
nekaterih jamah se zadržuje led skozi vse leto. 
Najbolj poznana taka jama je Velika Ledena jama. 
Planota leži na nadmorski višini med 800 in 1495 
m, kolikor je tudi visok najvišji vrh Mali Golak. 
Med mnogimi vrhovi so najznamenitejši Golaki, 
Mrzovec (1410 m), Poldanovec (1303 m), 
Modrasovec (1351 m), Kucelj (1239 m), Veliki rob 
(1237 m), Čaven (1190 m), Ojstrovica (1353 m), 
Prezren (1128 m) in Škol (1182 m). Z najvišjih 
vrhov so prelepi pogledi na vse strani, posebno 
na Julijske Alpe na severu in Kras z Jadranskim 
morjem na jugu. 
V Trnovskem gozdu prevladujejo jelovo bukovi 
gozdovi, saj je od drevesnih vrst najbolj 

zastopana bukev, sledi ji jelka, na tretjem mestu 
pa je smreka. Mnogo je gorskega javorja, manj pa 
trepetlike, črnega gabra, malega jesena, bresta, 
črnega bora, macesna in ruševja. Na območju 
Trnovske planote se stikajo tri pomembna 
rastlinsko zemljepisna območja: predalpsko, 
primorsko in dinarsko. Zato spada ta planota med 
pomembnejša botanična območja Evrope. Za 
ljubitelje in poznavalce flore so posamezna 
območja v Trnovskem gozdu prava botanična 
Meka. Med njimi so najznamenitejši Čaven, 
Kucelj, Mala Lazna in Golaki. 
Trnovski gozd je bogat tudi z živalskimi vrstami. 
Od lovne divjadi je najpomembnejša srnjad, 
jelenjad, gams, muflon, divji prašič, medved, ris, 
lisica, poljski zajec in kuna. Od zavarovanih ptic 
so tu planinski orel, divji petelin, gozdni jereb, 
kragulj, kanja in skobec. 
Na območju gozda so le tri naselja: Nemci, Lokve 
in Lazna. Vas Lokve je s svojimi 965 m 
nadmorske višine druga najvišje ležeča vas v 
Sloveniji. Zaselek Nemci je nastal z naselitvijo 
Nemcev iz južne Avstrije v času Marije Terezije. 
Po izgradnji cest v Trnovski gozd so ga začeli bolj 
izkoriščati in so zato naselili ljudi, ki so bili 
opremljeni in usposobljeni za delo v gozdu. S 
seboj so namreč prinesli žage in pripeljali vozove, 
ki jih do tedaj v tem gozdu še niso uporabljali. 
Lokve in Lazna so se razvile po zaslugi 
steklarstva, ki je bilo zelo razvito v stoletnem 
obdobju med leti 1724 in 1824. Steklarne so bile 
najprej v Trebuši, nato v Ciganski dolini, v Mrzli 
dragi in končno v Mojski dragi. 
Trnovski gozd je državni gozd že od leta 1500, ko 
je po smrti zadnjega goriškega grofa pripadel 
Habsburžanom. Dunajski dvor je uvajal zelo 
skrbno gospodarjenje z gozdom, da bi lahko 
trajno oskrboval z lesom bližnji idrijski rudnik 
živega srebra ter Goriško in Trst s pristaniščem. 
To dokazujejo tudi prve izmere gozda in 
gozdnoureditveni načrti, ko so bili sploh prvi v tem 
delu Evrope. Zato je bil Trnovski gozd vselej 
dobro gospodarjen in je kljub pogostim naravnim 
ujmam (žled, snegolomi, vetrolomi, požari) in 
poškodbam zaradi onesnaženega zraka še vedno 
med najlepšimi in najbolj ohranjenimi gozdovi v 
Sloveniji.  



Velika odprtost Trnovskega gozda z razmeroma 
dobro vzdrževanimi kamionskimi cestami, ki jih je 
kar 230 km, omogoča mnogim obiskovalcem 
razmeroma lahek dostop do skoraj slehernega 
kotička tega gozda. 
Trnovski gozd ima zaradi svoje lege, klimatskih 
pogojev in naravnih znamenitosti idealne pogoje 
za turizem in rekreacijo. Primerej je tako za letni, 
kakor tudi za zimski turizem. Najbolj je razvito 
sprehajanje, piknikarstvo, nabiralništvo, 
pohodništvo in planinstvo. 
V zimskem času pa smučanje, posebno 
smučarski pohodi in tek, manj alpsko smučanje 
zaradi povečini slabih snežnih pogojev. Smučanje 
ima v Trnovskem gozdu bogato tradicijo. Prve 
klasične smuči je nabavil z Norveške leta 1888 
nadučitelj Edmund Čibej z Dola (Predmeje). 
Gozdarji so takoj spoznali njihovo veliko 
uporabnost za dostop v gozd v snegu in so jih 
kopirali. 8.3.1895 so že priredili smučarske tekme, 
ki so prve opisane v časopisu v tem delu Evrope. 
V pomoč obiskovalcem in za ustrezno usmerjanje 
obiska v gozdu so gozdarji že pred 30 leti začeli 
urejati piknik prostore. Takih bolj ali manj 
vzdrževanih prostorov je 22. 
Trnovski gozd je prečudovita naravna vrednota, 
vredna obiska, občudovanja in spoštovanja. 
 

Janko Žigon 
 

 
 
 
VODSTVO GLAVNA OKUPACIJA  
Nina Maček Predsednica taborne 

vlade 
Matjaž Žohar Minister za finance 
Katja Semprimožnik Ministrica za zdravje 
Katja Fajič Ministrica za okolje in 

prostor 
Jure Cencelj Minister za šport 
Luka Žuža Minister za šolstvo in 

prodajo razglednic 
Matija Rojnik Minister za orientacijo 
Črt Birsa Minister za večerno 

zabavo 
Lucija Bratina Ministrica za dnevno 

zabavo 

Vasja Kolšek Minister za 
organizacijo nogometa 

Maja Golec Ministrica za petje 
Boštjan Grobler Minister za izvedbo tur 

najmlajših 
Mira Einwachter Ministrica za prehrano 
Klaus Einwachter Minister za pomoč pri 

pripravljanju obrokov 
Dušan Šip Minister za zunanje 

zadeve 
Ciril Naprudnik Minister za promet in 

trgovino 
Anica Reberšak Ministrica za delo in 

socialne zadeve 
Lidija Koceli Ministrica za kulturo 
Breda Šip Ministrica za kulturo 

najmlajših 
Albina Vahen Ministrica za pomoč 
Alenka Kobal Druga ministrica za 

zdravje 
Magda Žohar Tretja ministrica za 

zdravje 
 
 

 
 
 
IZ ZVEZKA VTISOV, PRIPOMB, POHVAL, 
ŽELJA, IDEJ… 
   (O turah, vodnikih, vremenu, programu, 
obiskih…pa še pa še možnosti je. Za v časopis po 
taboru in za slavo kar tako.) 
 
»Auiiiiii… Mi smo DULETI!«  (Grega T.) 
 
Draga komisija za ocenjevanje!  
Dobil sem nenavaden občutek, da je komisija 
pristranska. Dozdeva se mi, da ima šotor DULETI 
protekcijo pri ocenjevanju. S protekcijo se 
absolutno ne strinjam.  
Lep pozdrav!                          ( Neimenovani ☺ ) 
 
Odgovor komisije: Komisija je vedno 
nepristranska! 
 
Tako je! (Mr X) 
 
Hvala vsem, ki ste izbrali kopališče Nova Gorica, 
saj je bila vsaj enkrat topla voda. Hvala! 



(Oseba…) 
 
Nina, hvala za glasbeno doživetje na Sveti gori! 
Rad bi pohvalil vodnico Nino, ki se vede zelo 
nepristransko, pošteno in radodarno. Tudi ostali 
vodniki in vodnice ste carji. Vedno poskrbite, da 
se imamo kul!                                        (Grega T.) 
 
 
SPOROČILA SKRITIM PRIJATELJEM 
 
S.P. Hvala za liziki!  (G.T.) 
 
S.P. Frutabela je zakon! (Turi st.) 
 
Hvala, skriti prijatelj, za Frutabelo. 
 
Ful hvala za pesmico pa Frutabelo; vse, kar sem 
si želel in več ko to! (Jaša) 
 
Dragi S.P. Ful ti hvala za najboljšo sladkarijo na 
svetu – Frutabelo. ( Nina M.) 
 
S.P. Najlepša hvala za bonbone! Imej se lepo! 
(G.T.) 
 
S.P., ful si mi polepšou dan z darilčkom! Res 
hvala! (Katra) 
 
Hej! Skriti prijatu – ful si prijazen, pa hvala za 
čigumije pa liziko… (Anja) 
 
S.P. Hvala za vse!!! (Matija) 
 
Ojla! Dragi S.P.! Zahvalil bi se ti za tvoje 
prečudovite majhne pozornosti, ki mi jih izkazuješ. 
Hvala za liziko včeraj in čigumije danes. L.P. 
(Jure) 
 
Skriti prijatelj hvala ti za včerajšnje darilo. Komaj 
čakam, da izvem, kdo si. (Katja F.) 
 
Hvala ti, S.P., za zelo okusne kekse! (Maša V.) 
 
Hvala za pozdravčke od skritega prijatelja. 
(Polona) 
 
Skriti prijatelj, ti si faca. Hvala za prelep šopek in 
čudovita čokoladna presenečenja, ki so me včeraj 
čakala na spalki. (Maja) 
 
S.P. Hvala za bonbončke! (Grega) 
 
Hvala skritemu prijatelju za pozornost in lepe 
misli. (Katarina) 
 
Skriti prijatelj, TI SI CAR!!! (Jernej Turnšek) 
 
Dragi moj S.P.! Najlepša hvala, da skrbiš za 
zadostno količino vitaminov (torej hvala za 

vitaminske bonbone). Hvala tudi za tako lep storž, 
ki si mi ga pobarval… 
               …hvala tudi za liziko in lepo sporočilo. Ti 
si res taka faca in hvala, ker si tako pozoren…                                                                       
(Nina M.)  
 
Še 1x hvala za razvajanje s Frutabelo. (Katja F.) 
…in ponovno za čokolado… 
 
Hvala za Frutabelo in kekse in Ricola bonbone in 
čokolado! (Sara) 
 
Hvala ti S.P. za zelo dobre kekse!  (Maša V.) 
 
Dragi S.P.! Hvala za zelo okusna darila. (Veronika 
Turnšek) 
 
Dragi S.P.! Ker sem šele danes – v četrtek - 
izvedel, da obstaja ta zvezek, se ti najprej 
globoko opravičujem!!! Sedaj pa sledijo zahvale 
za vse dobrote, s katerimi si mi polepšal ta teden. 
Torej: hvala, hvala, hvala in še enkrat hvala!!!                      
(Luka Žuža) 
 
Ponovno se oglašam in zahvaljujem za sladkarijo 
na spalki. Pozdrav pozornemu skritemu prijatelju.                                      
(Katja F.) 
 
Skriti prijatelj, ful ti hvala za Bali in za lepe želje. 
Še posebej sem vesela, da si mi zaželel srečno 
pot domov. (Katarina) 
 
Dragi S.P.! Ful ti hvala za čokolado. Ti pa res 
skrbiš zame… (Nina M.) 
 
Skriti prijatelj, kje si??? (Lucija B.)  
 
UGANKE 
 
Vsak dan smo imeli na oglasno deski uganko, ki 
se je navezovala na aktualne dogodke v taboru. 
Žreb pa je zvečer določil srečneža, ki je dobil 
nagrado… 
 

1. uganka (nedelja, 25.7.): Kako se imenuje 
jama, ki smo jo obiskali včeraj? 

 
Ker pa je bil prvega dne srečni izžrebanec 
vodnik Jure, je to sprožilo splošno 
nezadovoljstvo med udeleženci, zato smo 
spremenili pravila in vodniki nismo smeli 
sodelovati pri odgovarjanju na uganke… 
 
2. uganka (ponedeljek, 26.7.): Kaj pomeni (v 

geografiji) izraz inverzija (spomnite se na 
Smrekovo Drago)? 

3. uganka (torek, 27.7.): Koliko naravnih 
oken ima Trnovski gozd?  

4. uganka (sreda, 28.7.): Imenuj edino 
slovensko mesto na »W«. 



5. uganka (četrtek, 29.7.): Česa nismo smeli 
početi na bazenu v Novi Gorici? 

6. uganka (petek, 30.7.): Kateri Golaki so 
višji, Mali ali Veliki Golaki? 

 
 
NOGOMET 
 
Imeli smo turnir v malem nogometu. Noro 
vzdušje. Tisti, ki niso igrali, so pa navijali… 
 
REZULTATI: 
 
Ekipa CIRIL : Ekipa Matija  =  4 : 0 
Ciril Naprudnik je dal v drugi minuti tekme 
fenomenalen gol. Luka Lindič je v deveti minuti 
streljal in uspešno zadel. V trinajsti minuti je 
raztural Domen Meža in tako prisvojil ekipi že 
tretji gol, četrtega pa je dal v trinajsti minuti 
ponovno Luka Lindič.  
 
Ekipa MATIJA : Ekipa TURI = 1 : 2 
V peti minuti tekme je Črt Ferant pokazal svoje 
nogometne sposobnosti in zabil žogo naravnost v 
gol. Čez pet minut se je spet izkazal in ekipi 
prisvojil drugi gol. V šestnajsti minuti pa je Nejc 
Šporin poskrbel, da tudi njegova ekipa ni ostala 
brez gola. 
 
Ekipa TURI : Ekipa CIRIL =  3 : 2 
Domen Meža je že takoj na začetku dal jasno 
vedeti, da se z njim ni šaliti, saj je dal odličen gol. 
Tudi Luka Lindič je že v tretji minuti uspešno 
zadel in ekipi prislužil drugi gol. V šesti minuti pa 
je prišlo do nepozabnega in nadvse razburljivega 
dogodka, Turi (Jernej Turnšek) je namreč dal dva 
gola in s tem je prišlo do izenačenja ekip. V deseti 
minuti je Turi ponovno aktiviral svojo desno (ali 
levo, saj ne vem) nogo in spravil žogo v gol ter 
svoji ekipi zagotovil zmago.   
 
LISTA NAJBOLJŠIH STRELCEV: 
Jernej Turnšek (3) 
Luka Lindič (3) 
Črt Ferant (2) 
Domen Meža (2) 
Ciril Naprudnik (1) 
Nejc Šporin (1) 
 
 

 

 
 
PREDSTAVITEV ŠOTOROV 
 
IME ŠOTORA ČLANI  
AS Matic Švab, Matej Cehner, 

Črt Ferant, Domen Meža  
ŠTIRJE RISI Domen Obrez, Jaka Ožir, 

Andrej Žohar, Luka 
Brinovec 

BIFE PRI 
PLJUSKAVICI 

Nejc Balažič, Grega in 
Jernej Turnšek 

DEVILS Sara Križnik, Ana Rijavec, 
Maša Vizovišek, Anja 
Brinovec 

METULJČKI Matjaž, Magda, Tjaša, 
Petra Žohar 

PLANINKE Neža Jan, Eva Posedel, 
Veronika Turnšek, Lidija 
Koceli 

TRIJE MEDVEDKI 
IN ZLATOLASKA 

Katja Semprimožnik, Katja 
Fajič, Jure Cencelj, Alenka 
Kobal  

TO MI VEMO Goran Zimšek, Polona 
Smrkolj, Žiga Birsa, Jure 
Topovšek 

VIGRAD Tomaž Jagar, Tomaž 
Velečič, Aljaž Žolnir 

DULETI Nina Maček, Matija Rojnik, 
Luka Žuža, Lucija Bratina 

LOKVANJČKI Črt Birsa, Katarina Aškerc, 
Maja Golec, Sandi Križnik 

PRESTIŽNI Jaša Koceli, Marko in Katra 
Petriček, Matic Goršek 

PEČENKE Nejc Šporin, Grega Birsa, 
Martin Smrkolj 

IVANJŠČICE Vasja in Jan Kolšek, Anica 
Reberšak, Albina Vahen, 
Sergeja Cehner, Ciril 
Naprudnik, Mira in Klaus 
Einwachter 

KEKČEVA 
DEŽELA 

Breda, Domen in Dušan Šip 

NA NOGE KONJA Ana in Boštjan Grobler 
 
Ocenjevalna komisija: Veronika Turnšek, Jernej 
Turnšek, Luka Žuža, Katja Fajič 
ZMAGOVALCI: VIGRAD 
 
 
PREDSTAVITEV 
 
LOKVANJČKI 
(Črt, Katarina, Sandi, Maja) 
 
(hrvaški naglas) 
Stojim za pomivalnim koritom, 
glêdam goru posode. 
Šestdeset žlica, 
60 vilica i 4 ove  
piskre od Mire. 



Aaaak, káko je to têžko. 
Ja to ne mogu sam. 
Tu treba mnogu organizacije. 
Trebamo cet, i ove 
spužvaste gobice. 
Ojoj… 
Trebam pômuč. 
Gdje si, žêna mója,  
Ajde, javi se. Ja  
ne mogu sam. Ajde doñi žêna, žêna!!! 
 
(pripleše Sandi Križnik, oblečen v ženo) 
 
Si deklica mlada, vesela, 
si Črtovo zvesto dekle. 
Posodo bi rada mu vzela, 
Očarala njemu srce. 
Tra-la-la, 
Tra-la-la. 
 
Si deklica mlada vesela 
in Črtu si strla srce. 
Posodo si z roke mu vzela, 
izdala mu svojo IDENTITETO! (izgovorjeno) 
 
 
ORIENTACIJA 
 
MLAJŠI 1. MESTO:  
Anja Brinovec, Luka Brinovec, Matic Goršek, 
Neža Jan, Veronika Turnšek 
MLAJŠI 2. MESTO:  
Andrej Žohar, Matic Švab, Maša Vizovišek, Eva 
Posedel, Nejc Šporin 
MLAJŠI 3. MESTO:  
Ana Rijavec, Sergeja Cehner, Domen Obrez, 
Jaka Ožir, Sara Križnik 
 
STAREJŠI 1. MESTO: 
 Luka Lindič, Sandi Križnik, Martin Smrkolj, 
Polona Smrkolj, Tomaž Jagar 
STAREJŠI 2. MESTO: 
Jaša Koceli, Grega Birsa, Katra Petriček, Jure 
Topovšek, Marko Petriček 
STAREJŠI 3. MESTO: 
Grega Turnšek, Nejc Balažič, Tomaž Velečič, 
Goran Zimšek, Aljaž Žolnir 
STAREJŠI 4. MESTO:  
Jernej Turnšek, Črt Ferant, Matej Cehner, Domen 
Meža 
 
PRISPEVKI 
 
ALI JE LETOŠNJI TABOR RES TAKO 
DRUGAČEN? 
 
Letošnji tabor je postavljen v za nas (planince) 
neobičajno okolje, na Primorsko. Zato izgleda na 
prvi pogled, da je drugačen kot prejšnja leta, 
mogoče celo nezanimiv. Ali je to res? 

Prvo, kar daje prav tej trditvi, je oddaljenost 
tabora od našega domačega kraja. Letos je ta 
oddaljenost že res ekstremna, saj nas približno 
180 kilometrov loči od Žalca. Takoj ko se pripelješ 
v tabor, opaziš še eno novost, ki je tu zelo 
izrazita, da tabor stoji praktično sredi naselja 
Lokve. To je presenetilo celo mene, pa sem v 
vseh letih v taboru videl že marsikaj. Nekaj 
novega je za nas, Štajerce, tudi burja. Čeprav 
domačini pravijo, da še ni zapihala tista prava, 
meni vseeno ni prijetno spati v šotoru, kjer lahko 
gledam zvezde zaradi dvigovanja šotorskih plaht. 
Zadnja »pomanjkljivost« letošnjega tabora pa so 
nizki hribi. Ture so sicer izredno lepe, ampak 
predvsem za starejšo skupino premalo zahtevne, 
glede na prejšnja leta. 
 
 

    
 
 
Ker pa se nekatere stvari nikoli ne spremenijo, se 
niso tudi v letošnjem taboru. Šotori, kopalnica in 
kemična stranišča, ki jih ljubkovalno imenujemo 
tudi diksiji ali pa vesoljski centri, so isti kot lani, 
razen treh novih šotorov, ki so bili kupljeni letos. 
Tudi vreme ostaja enako skozi vsa leta: ali je lepo 
ali pa pač slabo, še nobeno leto ni bilo drugače in 
tudi letos ni. Podatek, da je bilo letos od približno 
65 planincev deset novih, nam pove, da je večina 
planincev letos bila v taboru že prej. Iz tega pa 
sledi še nekaj, kar je mogoče najbolj pomembno v 
taboru in se skozi vsa ta leta le počasi spreminja 
ali pa sploh ne: to je splošno vzdušje, taborni duh, 
ki je vsako leto (tudi letos) izjemno. 
Če pogledamo vse skupaj, je letošnji tabor res 
drugačen, predvsem zaradi lege, vendar pa 
ključne stvari ostajajo enake: majhne posebnosti 
delajo tabor zanimiv, predvsem pa edinstven.  

                                                                                                                        
Matija Rojnik  



 
 
 
KRNEKI 
 
Trava rahlo, lahkotno giba v ritmu vetra. Trava 
valovi, vsaka bilka je kamenček v mozaiku. 
Travnik drhti in diši po svežem cvetju, čeprav smo 
sredi poletja. Če dobro prisluhnem, lahko slišim, 
kako trava vztrajno raste, kot da bi klicala »Tu 
sem!« Mogočni lipi se bohotita pred mano. Vsi listi 
s krošnjo vred plešejo. Plešejo z melodijo vetra. 
Najmanjši listki trepetajo, ker je hladno. Lipi sta 
žalostni. Sijalo naj bi sonce, pa nebo prekrivajo 
dolgočasni sivi oblaki. Vedno temneje je.  
Naenkrat zaslišim bobneč zvok podirajočega se 
drevesa. Zdi se, da so vsa drevesa v hipu 
obstala! Jezno prežijo! Iščejo krivca! Sosednji lipi 
me opazujeta! Takoj odmaknem pogled. Ne 
morem ju pogledati v srhljive temno rjave oči.  
Lahen vetrič končno ponovno zapiha. Odpihne 
misli daleč stran. Zavem se, da sem. Zdrav, 
srečen, vesel. Vse je mirno, skoraj negibno. Nič 
se ne dogaja, nič se ne zgodi, čas stoji. Pišem. 

                                                                                             
Grega Turnšek 

 
Anja, Veronika, Neža, Matic in Luka smo bili 
skupaj pri orientaciji. Pozanimali smo se za pot in 
s hitro hojo smo jo začeli. Ko smo prišli do prvega 
razpotja, nas je tam pričakala Lucija in nam 
postavila tri vprašanja v zvezi z rastlinjem. Nato 
smo hodili hitreje in tudi malce tekli. Prišli smo do 
naslednjega razpotja, na katerem je stal Črt. Znati 
smo morali osmico iz dveh vrvic in dvojno osmico. 
Odpravili smo se naprej. Bilo je kar nekaj klancev 
navzdol, katere smo pretekli dokaj hitro. Sredi poti 
med drugo in tretjo točko smo dohiteli skupino 
pred nami in na travniku, kjer je bila Katja z 
vprašanji za prvo pomoč, smo jih čakali. Od Katje 
naprej smo tekli srednji tempo in na koncu še, 
kolikor nam je ostalo moči. Dovolj, da smo 
prehiteli skupino pred nami. 
Orientacija je bila dokaj naporna, a vseeno smo 
se zelo potrudili, saj nam je bila všeč.  
                                                                                                                                

Anja Brinovec 
 
TABOR? 
 
Smešna zavetja na obledeli travi. 
Intergeneracijski melting pot. 
Polnjenje z žlico, 
praznjenje na štrbunk. 
Potenje z veliko gozda in nekaj skale. 
Sonce, kače in žulj. 
Malo, nekaj, veliko besed. 
Žoga in mraz, klor in kres. 
Tabor? 

Jaša Koceli 
 

 

           
 
TABORNIŠKA OSMEROSMERKA 
 

T N A N O S S I V V K 
R A D U H A A R A A S 
I H B S M O H V P R K 
G R Š O T O R B A O E 
L B I K R U A I K V L 
A T V Č A J N P L A F 
V N A P S O A N A L A 
B I L A C I L A P N M 
I K N S Z V I N S I R 
V L I P R I B O R K A 
 
 
armafleks                        sok                                   
nahrbtnik 
Triglav                             šivalni pribor                  
zvin 
varovalni pas                   Raduha                            
vrh 
kapa                                 Nanos                              
hrana 
palica                                kap                                  
torba 
čaj                                    spalka                              
šotor 
Hom                 
 

           ( 2. mlajša ekipa v orientaciji) 
 
 
 
 



 
LOKVE 2004 
 
Zame ni problemov, ni hribov, 
zato ker sem nor. 
Punce so mi vedno škodovale 
in mi nonstop po glavi »srale«. 
Polona ful je zatežena, 
Jagra pa nima rada nobena. 
Martinu babe sploh ne dišijo, 
raje vse se za Lukatom podijo.  
Zdaj v šotoru s Črtom spima sama, 
noben ne ve, kok fajn se mama. 
Odkar so babe naju zapustile, 
so se razmere umirile. 
Tamali še kr nč ne spijo, 
bolj jim Žigatove bučke dišijo. 
Vodniki pa še kr težijo, 
Duleti ponoči nič ne spijo, 
celo noč se sam režijo. 
Cene ponoč spi kot ubit, 
vsak juter ga Žuža hod budit. 
Črt spet na kitaro brenka, 
Čaka, da inspiracija v glavo mu prizvenka. 
V kuhni Mira še vedno vlada, 
da tabor naš ne strada. 
Kompletno vodstvo sam čveka, 
v tabor vklopit se ne zna. 
To je letošnji opis, 
če hočte še kaj, pošljite dopis! 

Sandi Križnik 
 

     
 
 
 
V Lokvah naš tabor stoji, 
s soncem obsijan vedno žari. 
 
V njem veliko šotorov stoji, 
v njih spimo in delamo zanimive stvari. 

 
Vsi hodimo v hribe in imamo se cool, 
v taboru res je ful žur. 

Grega Birsa 
 
FRUTABELA 
(To ni reklama, ampak resničnost) 

- Frutabelo najdemo v vsakem nahrbtniku 
mladega planinca. 

- Frutabela je orožje proti utrujenosti, a 
uporabimo jo le v skrajno skrajni sili (je 
preveč dragocena). 

- Ta moč, ki jo ima Frutabela, je premočna, 
saj ko se je dotakneš z jezikom, jo poješ 
TAKOJ!!! 

- Je vedno slastna, najboljša pa je na 
koncu ture, na kateri si mislil, da boš 
»izumrl«. 

- Oblita z jogurtom, skriva v svoji 
notranjosti najboljša žita in končno njen 
najslajši del – okus (jagodni, višnjev, 
pomarančni…) 

- Frutabela zdaj in takoj!!! 
FRUTABELA!!! 

Marko Petriček 
 
MOČ 

 
Ko sonce zaide, 
se svetloba prelije v naše duše. 
Tam zadiha s polnimi pljuči, 
te preplavi… 
Postaneš topel, 
izžarevaš lepoto, 
hraniš svoje srce, 
celiš tuje rane. 
Postaneš Tisto. 
Osrečuješ in ostajaš srečen, 
včasih žalosten… 
Ko pa sonce vzide, se ta 
neverjetna moč poda k soncu, 

      a lepota ostaja globoko nekje v nas. 
 

Katra Petriček 
 

SLENGOVSKA ORIENTACIJA  
 
»Štart!!! Diham. Tečem. Mislim. Zakaj? Zakaj se 
mučim? Aja, sej sm u planinah!?« Pa ne se hecat! 
Sej lahko, sej lahko… Še kr tečem – hodim! Kje je 
1. točka? Kjeeee? Tukaj, končno! Ahhh… Kaj? Že 
spet prva pomoč? Odprti zlom… ne, ne ni res 
aneda ne? O ja, pa je, Katra – odpri oči!!! In 
tečem naprej in diham naprej (sej se ne da 
drgač). Druga točka… Neki v zvezi s 
helikopterjem! Kaj je že to? Tista leteča stvar? Eh, 
ne vem! Tečem dalje… v neskončnost… 3. točka 
– Biba. Nč ne reče, oziroma reče že – sanja se 
nam pa ne…Tečem, lovim sapo, kak so fsi hitri!!! 
Uau! Js se pa komi uzadi vlečem – bleeeek! 4. 
točka – rožice! Yes! (No!!!). 5. točka pesmica – 



kak noro, treba je pet! To rada delam… Rada 
delam… Aja, še Črt s svojimi vozli!?! Ups! Hej, 
Katrca nehi razmišlat. Zadihi. Sej smo blizu 
konca. Sledi jim! Zmoreš! Končno končni finiš!!! 
Zmorem! Js sm taka jakica ☺! Joj, žulji! Joj, 
mišice (-au). Nova zgodba, nov pesimist! 

                                                                                                     
Katra Petriček (za hec) 

BREZ SKRBI 
 
Bodi brez skrbi,  
saj to te poživi. 
Če živiš brez skrbi, 
najbolj srečen si. 
Zate skrbi ni, 
nasmeh tvoj obraz že krasi. 
 
Ne delaj si problemov, ne išči težav, 
če hočeš, da ostaneš cel in zdrav. 
Pojdi v naravo, teci za zabavo, 
v hribe hodi, vedno čakajo nate Triglavski podi. 
 
Bodi brez skrbi, 
na delo pozabi za najmanj tri dni. 
Če živiš brez skrbi, 
lahko zavidam ti. 
Zate skrbi ni, 
ker čista narava dušo prerodi. 

Grega Turnšek 
 
AUIIIII, MI SMO DULETI! 
 
V šotoru, v šotoru našem, 
nihče ne smrči; 
v šotoru, v šotoru našem, 
nihče ne smrči… 
Auiiiii, mi smo Duleti, 
auiiiii, mi smo Duleti. 
 
V šotoru, v šotoru našem, 
vodniki smo vsi; 
v šotoru, v šotoru našem, 
vodniki smo vsi … 
Auiiiii, mi smo Duleti, 
auiiiii, mi smo Duleti. 
 
V šotoru, v šotoru našem, 
ves čas se nam smeji; 
v šotoru, v šotoru našem, 
ves čas se nam smeji … 
Auiiiii, mi smo Duleti, 
auiiiii, mi smo Duleti. 
 
V šotoru, v šotoru našem, 
sonce iz nas žari; 
v šotoru, v šotoru našem, 
sonce iz nas žari … 
Auiiiii, mi smo Duleti, 
auiiiii, mi smo Duleti. 

 

Nekako tako se je na predstavitvenem večeru 
šotorov predstavil naš šotor, DULETI. Raje ne bi 
razlagala, zakaj smo si nadeli takšno ime. Če te, 
dragi bralec, ni bilo v taboru, pa ti lahko povem le 
to, da smo ob tej pesmi še vsi zraven plesali in 
moram povedati, da sta moška predstavnika 
našega šotora, Luka in Matijek, pokazala izredne 
plesne sposobnosti, saj sta izdelala za vsako 
kitico zelo izvirno koreografijo. No, tudi »ženski 
del« šotora, Lucijo in sebe moram prav pohvaliti, 
saj sva dokazali prožnost najinih ramenskih mišic. 
Kaj kmalu pa se je ugotovilo, da pesem o našem 
šotoru ni preveč resnična; druga, tretja in četrta 
kitica sicer držijo, o prvi pa nisem več tako 
prepričana. Bom iskrena: prva kitica pa laže… in 
to zelo, zelo.  
Dragi bralec, če si se lotil tega branja z namenom, 
da boš ugotovil, kako mi je bilo kot vodji tabora in 
kako sem se v tej vlogi počutila, te moram 
razočarati, saj o tem zagotovo ne bom pisala. 
Lahko rečem le, da je bilo drugače. Pogled na 
določene stvari s čisto druge perspektive.  
 

 
 
Torej ne bom pisala o svoji »diktatorski palici«, 
temveč o preprostih stvareh, ki me vsako leto 
znova in znova presenečajo. Začela bom pri 
balonih. Pri pisanih vodnih balonih, ki te v poletni 
vročini lahko prav prijetno ohladijo. Še vedno mi 
ni uspelo (v vseh teh letih taborov), da bi se vodni 
balon, ki ga vržem nasprotniku, razletel na 
njegovem telesu, temveč se vedno le odbije in se 
razleti na tleh. Tako da nisem bila posebej 
uspešna pri zadetkih nasprotnikov z vodnimi 
baloni. Na splošno pa je bila bitka zelo uspešna, 
saj smo bili na koncu vsi mokri in zadovoljni, da 
smo tako ali drugače pošpricali drug drugega… 
Ogenj. Imeli smo ga prav vsak večer. Najbolj 
zaslužni zanj so bili fantje s šotora Vigrad. Hvala 
vam še enkrat. Kljub temu, da je prvih nekaj 
večerov pihala burja, ki nam je raznašala ogenj 
izven dovoljenega območja, nismo obupali in smo 
v naslednjih večerih prav tako zakurili. Glede 
burje pa tole: vremenoslovci so vsak dan 
napovedovali: « …na Primorskem pa bo pihala 
zmerna burja…« Halo!?! Temu se reče zmerna 
burja? To, da imaš ponoči občutek, da ti bo 



odneslo šotorsko krilo in da resno razmišljaš o 
tem, da bi si sredi noči nataknil kapo na ušesa, 
ker preveč piha. No ja, se vidi, da smo Štajerci in 
smo malo razvajeni kar se vetra tiče.  
Prijatelji, prijatelji in še enkrat Prijatelji. Tako skriti 
kot odkriti. Letošnja skrita prijateljica me je iz 
dneva v dan presenečala. Sladkarije, storžki, 
sporočilca…otroška pisava. Prepričana sem bila, 
da je moj skriti prijatelj kakšna punca, ki še 
obiskuje osnovno šolo (sodeč po pisavi), nakar 
sem ugotovila, da je bila to vodnica Katja, ki se je 
ves teden močno trudila lepo pisati. Katja, uspelo 
ti je! Vendar pa bi na tem mestu rada izpostavila 
problem igre skriti prijatelj. Skozi vsa ta leta je 
dobila materialni pridih, čeprav prvotno temu ni 
bila namenjena. Glavni cilj te igre je namreč ta, da 
cel teden osrečuješ na kakršenkoli način osebo, 
ki si jo izžrebal. Kar pa ne pomeni, da jo moraš 
cel teden zalagati s sladkarijami. Ob koncu 
tabora, ko smo razkrivali skrite prijatelje, je vsak 
povedal: »Meni pa je skriti prijatelj prinesel liziko, 
čokolado,  pa bonbone…«. Nihče ni rekel: 
»Mislim, da je moj skriti prijatelj ta in ta oseba, ker 
je namesto mene pomila posodo, bila zelo 
prijazna do mene, mi na izletu ponudila vodo…«. 
Mogoče smo iz te igre naredili neposrečeno 
mutacijo. Ali pa smo v taboru vsi dovolj prijazni 
drug do drugega, tako da povečane nematerialne 
prijaznosti sploh ni mogoče opaziti? 
 

 
 
Od skritih prijateljev pa k odkritim. Neštetokrat 
bom ponovila hvala, hvala in hvala za tako 
čudovite ljudi, s katerimi sem preživela letošnji 
tabor. S katerimi sem preživela večino svojih 
taborov. S katerimi preživljam marsikatero urico. 
Zahvaljujem se vam za iskrenost, hudomušnost in 
vso dobro energijo, ki jo oddajate, saj vpliva name 
blagodejno.  
Nogometna tekma udeleženci proti vodnikom. 
Jasno, kdo je zmagal. Saj vsi poznamo pravilo 
Vodniki imajo vedno prav in Če ti kaj ni všeč 
poglej prejšnji stavek. No, pa tudi navijaška ekipa 
vodnic je bila bolj zagreta. Da ne omenim tega, da 
sem bila skoraj ob glas. Vsi igralci potolčeni, a na 
srečo nikomur nič hujšega. Imam pa občutek, da 

bo naslednje leto maščevanje udeležencev še 
sladko… 
Toliko vsega mi še roji po glavi, vendar ne želim 
dolgoveziti. Rada bi pohvalila prav vse otroke, 
tiste majhne kot tudi malo večje, ki so en teden 
mehke postelje zamenjali s spalnimi vrečami in s 
primorsko burjo. Ki so en teden televizije in 
računalnika zamenjali z drevesi, soncem, jamami, 
hribi. Ki so običajen teden, v katerem so 
ljubosumje, nevoščljivost, slaba volja precej 
običajni dejavniki, zamenjali za teden brez tega. 
Za teden dobrih prijateljskih vezi, odkritosti in 
vsesplošnega življenjskega veselja.  
 

Nina Maček 
 
MOJ SVET V TABORU 
 
V taboru sem letos drugič in še vedno me 
preseneča, kako so vsi dobri po srcu. Vsak ima v 
sebi ogromno ljubezni do narave in do soljudi, da 
jih vedno rad pogledam v oči. Upam, da čutijo 
moje spoštovanje, ki je neskončno in večno. Tudi 
zaradi tega spoštovanja delim svojo ljubezen, ker 
bi rad, da bi vsi imeli nasmešek na obrazu. Ni 
lepšega kot hoditi in gledati nasmejane obraze.  
Lepo se je družiti z vsemi v tem okolju. Prav to, 
čisto okolje, polno rastlinja in drobnih živali ima 
največji vpliv na naše misli in s tem na obnašanje. 
In kje drugje ima človek lepši občutek kot v 
neokrnjeni naravi. Tukaj, kjer ni televizije in drugih 
pripomočkov, ki te odvračajo od  lepega sveta.  
Nekateri se raje se prepustijo šibkim čustvom, kot 
da bi šli v svet po nove dogodivščine, a le v novih 
trenutkih se lahko spoznavamo v vseh pogledih. 
Spoznavati sebe in druge pa ti vedno daje 
občutek, ki je neprecenljive vrednosti. Prav tukaj 
se skriva glavni razlog, zakaj bi se  bom vedno 
znova vračal. 

Goran Zimšek 
 
VICI 
 
»Doktor! Ves čas imam občutek, da sem 
jabolko!« 
» Kar naprej. Saj vas ne bom ugriznil.« 
 
»Doktor! Jaz imam razdvojeno osebnost!« 
»No, kar naprej. Drug za drugim…« 
 
»Doktor! Mislim, da sem električni tok!« 
»To je pa šokantno!« 
 
»Doktor! Mislim, da sem pes.« 
»Sedi.« 
 
»Doktor! Moja žena je tako vroča, da kar gori.« 
»Pa pokličite gasilce.« 
 
»Doktor! Pojedel sem svinčnik.« 
»Usedite se in z ritjo napišite svoje ime.« 



 
Doktor pacientu: »Hja, hja. Slabo srce imate, tudi 
pljuča niso v redu… 
Tako boste zdržali kakih 60 let.« 
» A potem sem pa že 20 let mrtev?« 
 
» Doktor! Mislim, da sem hladilnik!« 
»Zaprite gobec, ker mi svetite v oči.« 
 
»Doktor! Ves čas mislim, da sem avto.« 
» Potem pa kar zadaj parkirajte.« 
 

Črt Ferant 
BUBA ATTACK 
 
Tako. Začel se je drugi planinski tabor zame, 
drugače pa 21.tabor mladinskega odseka 
Planinskega društva Žalec.  
Prispeli smo in se razdelili po šotorih in že se je 
zvečerilo. Kot se za prvi dan spodobi, smo odšli v 
šotore nekoliko prej (ura je bila okoli 23.00). 
Udobno smo se namestili v šotoru za štiri, in 
sicer: jaz, Črt, Matej ter Matic. Seveda še nismo 
mogli zaspati, tako nam je Črt povedal za igro, ki 
jo igrata z bratom na vikendu, imenuje pa se buba 
attack. Vse, kar si moral delati, je naslednje: 
»obleči« si se moral v spalno vrečo, tako da nisi 
nič videl. Potem pa smo se premetavali drug po 
drugem. »VAU! Ti si nor, Črt,« je odmevalo po 
šotoru. To še ni bilo nič proti temu, ko se je Črt 
vrgel name, tedaj pa jaz v hrup: »AAAAUUUU!« 
Ta igra je res nekaj izjemnega. 

Domen Meža 
 

LOKVE 
 

Ljubitelji gorskih lepot 

Obiščite prelepi 

Kraj, kjer je 

Veliko lepote in  

Elegance. 
Matej Cehner 

  
SVETA GORA 
 
V torek smo se odpravili na Sveto goro.  Zjutraj 
smo se zbudili ob šestih, imeli zajtrk in nato smo 
se ob sedmih odpeljali proti Sveti gori. Nekaj časa 
smo hodili po gozdu, nato pa šli v prvi rov, v 
katerem smo potrebovali svetilke. Po rovu smo 
hodili po strelnih jarkih in mimo kavern. Čez čas 
smo prišli do 300-metrskega rova, skozi katerega 
smo se morali povzpeti po vrvi. Ob koncu rova 
smo dohiteli drugo skupino. Z vrha smo imeli lep 
razgled in lepo vreme, tam pa smo tudi malicali. 
Po malici smo si ogledali muzej o 1. svetovni 
vojni. Nato smo se počasi odpravili v dolino. Na 
pol poti smo se ločili: starejša skupina je odšla na 

spomenik in v kaverno, ki je bila večja kot druge. 
Srednja skupina pa je odšla v dolino. Po ogledu 
kaverne in spomenika smo se tudi mi odpravili v 
dolino, kjer smo se ustavili v trgovini in nabavili 
hrano ter pijačo. Za tisti dan je bila tura 
opravljena. 

Matej Cehner  
 
BUNKABRC IN BUNKOMET 

 
Smešno zveni, a ne? Nekoliko neobičajno, 
nedomače, vendar inovativno, novo, pristno 
taborniško. Če začnem nekoliko subjektivno, 
tabor zame predstavlja teden dni v letu, ko dam 
možgane na »produktivno« pašo in se najraje 
posvetim stvarem, ki jih v urbanem okolju 
domačega Žalca ne počnem. Misli skušam 
čimbolj razpustiti in tako sem storil tudi letos. 
Potem pa sem jo videl, po enem letu – Markovo 
majhno, mehko, mavrično obarvano žogico za 
bunkabrc. Na videz tako nedolžna, še manjša od 
teniške, a vendar tako neukrotljiva in prebrisana. 
Med prostimi popoldnevi mi je vselej krajšala čas, 
ko sem jo z v krog postavljenimi tabornimi sotrpini 
skušal obdržati v zraku ne da bi pri tem uporabljal 
roke. Se sliši zanimivo, kaj? Verjemite, da je! 
Zabava ob tej, že sicer precej razširjeni igri, je 
100% zagotovljena. Velja še eno nenapisano 
pravilo: večji krog, več zabave.   
Ne vem več kdaj, mislim, da je bila to sreda. 
Tema se je spuščala nad tabor (vremenoslovci so 
imeli prav, ko so napovedali temo do nižin) ko sva 
s Tomažem bolj za šalo kot za res začela metati 
žogico za bunkabrc. Vem, da ste si rekli:« Ja, to 
pa res ni kaj takega. Vsak jo lahko vrže.« Res je, 
z roko ni problem; sedaj pa poskusite z nogo! Ja, 
ja, prav ste prebrali, čeprav ste sedaj verjetno še 
kar šokirani ob tem neverjetnem dejstvu. No, pa 
pojdimo lepo po vrsti. Tako imenovani (avtorstvo 
imena pripisujemo Aljažu Žolnirju) bunkomet je 
zaenkrat klasificiran med športe z žogo. Igra je še 
precej v povojih. Razširjena je med peščico 
zagretih navdušencev tabora v Lokvah, kamor 
sodim tudi jaz. Pravila so smešno enostavna. 
Potrebuješ le zdrave prste na nogah, žogico za 
bunkabrc (lahko si jo narediš tudi doma: iz 
starega »štumfa«, v katerega nasuješ riž), ogreto 
desno ali levo nogo in čimveč prostora (po 
možnosti na kakšni travnati jasi v osrčju gozdov). 
Trasa »igrišča« mora imeti izhodiščno točko, 
kamor čimbolj čvrsto postaviš stopalo, ki ga pri 
metu ne uporabljaš. Potem si na drugo stopalo 
med prste, kakorkoli namestiš žogico; pomoč z 
rokama je dovoljena.  Sledi najpomembnejša faza 
tega športa: izmet žogice. Začne se z izbiro 
pravilnega kota, pod katerim bo neživ, pisan, 
okrogel, pleten osebek »odfrčal« proti 
brezmejnemu nebu. Za začetnike, kot sem jaz, je 
to zelo težavna naloga, kajti žogica marsikdaj ne 
ubere želene poti. Bodisi odleti previsoko, bodisi 
»potuje« po travi. Idealna najvišja točka leta naj bi 



bila okoli treh metrov. Sledi še samo zamah, pri 
čemer sodelujejo vse pomembne stegenske 
mišice, kolenske vezi in še verjetno kateri gibljivi 
deli noge. O anatomiji človeške noge ne bi preveč 
razpravljal, saj na tem področju nisem 
strokovnjak. Sem pa prepričan, da vam več o tem 
lahko pove taborniška zdravnica Katja. Aha. Še 
nekaj. Bistveno je, da žogico po izmetu izpustiš. 
Ko si žogico izpustil in ujel pravi kot, si na dobri 
poti, da odleti daleč in upaš, da postaviš nov 
rekord.  
No, počasi bi bilo dobro nehat nakladat. Ne smem 
pa pozabiti omeniti še uradnega rekorda, ki znaša 
cca. 90 dolžin mojih AND1 natikač, kar je 
ekvivalentno približno 27 metrom. Rekord si lasti 
moja malenkost, a verjamem, da ga bodo 
prihajajoči rodovi »porušili«. Upam le, da bodo 
moji natikači še vedno nekje tam, če ne bodo 
meritve močno otežkočene. Želim si, da sem vam 
vsaj malo približal bodočo olimpijsko disciplino. 
Patentni uradi: pripravite se! 
 
P.S. Pa ne vse zares jemat! 
 

Jernej Turnšek 
 

 

 
 
 
ENA O VELIČASTNIH 
 
Vem, da ni prijetno brati besedila, ki spretno 
žonglira z besedami in razpreda zanimive misli, 
na sporočilo vsebine pa pozabi. Želim si, da ne bi 
bil eden takih avtorjev. Me pa malo skrbi tema, ki 
sem si jo izbral kot iztočnico za svoje razmišljanje. 
Na videz nezanimiva se mi je danes po opravljeni 
preizkušnji zazdela prav prikupna. 
Potreba, ki ji eni pravijo »velika«, drugi »ta 
nujna«, tretji pa jo sramežljivo opredelijo kot 
»trenutek odsotnosti«, zna človeku porajati zelo 
različne konotacije. 
Ker sem t.i. povratnik v planinski tabor, me je po 
petih letih odsotnosti najbolj presenetil pogled na 
Vigradovih veličastnih SEDEM + ENA. Strumno 
kot Titova garda, na zavidljivi lokaciji, brez 
dodatnih »vonjavskih« efektov. To so oni! 

Reševalci zadreg, veseljaki, ki ne zamudijo 
nobene boljše fešte; za marsikoga že kar kapele, 
(ne!) celo tabernakli; včasih prezirani včasih 
zadnja rešilna bilka tistega na koncu vrste, ki z 
zadnjimi močmi stiska med nogami, kar je še 
nedolgo nazaj brezčutno tiščal skozi vhodna 
vrata. 
 
Sedem + ena. Kateri bo moj? Odločitev že močno 
olajšata stilizirani figuri na rumeni nalepki na 
vratih, četudi ne vem, kakšno funkcijo imata, saj 
je interier v vseh enak, derivati imajo podobno 
formo, vonj… Le rafineriji se ločita po parametrih 
smeri in moči izbruhov. Ampak naj bo! Izberem 
tistega z moško silhueto, in sicer tistega 
zadnjega, na katerem piše ZA PERSONAL. 
 
Takoj ko vstopim, pripravim teren, se 
»razkomotim« in še preden se predam užitkom, 
mi pred očmi zabrenči prav nesramno tolst čmrlj. 
Ta golazen brez samoglasnika v svojem imenu si 
upa motiti mene, ki sem svoje potrebe v  taboru 
opravljal še preden je njegov 
prapraprapra…praded svoji takratni ljubici šepnil 
svoj bzzz.  
 
Tu, v taboru, se je tudi vse začelo. Danes stojijo 
tu mogočni Vigradovi zelenci, včasih pa… 
 
- Koliko? Dva metra? 
- Pa saj je tu sama skala! 
Kopanje WC-jev je bil vedno nekakšen poseben 
dogodek, ki je zaradi prodiranja v skalnata tla 
vedno vzbujalo slikovite predstave: »šafla kamna 
za šaflo dreka«, »en žulj za vsak sralni dan« in 
podobne. Včasih se je jama polnila, še preden je 
bila dokončana. Potem pa postavljanje hišice. 
Nekaj lesenih dil, polivinil in ena ogromna luknja. 
Prvi uporabniki so v smučarski pozi celo uživali, 
vse dokler prvi torpedo ni zgrešil cilja. Takrat se je 
začelo: namesto kamen na kamen dr… na dr… 
Uživali so le še tisti, ki so ga »šparali« do doma 
(kar pomeni cel teden). Amoniziran vonj, roji muh, 
razpeljane rolce toaletnega papirja, raztrgan 
polivinil, lopata za doziranje apna (predhodnika 
WC-račke). Ah! Že skoraj pozabljeno tihožitje! 
 
Zdaj pa se usedeš na tistega ZA PERSONAL, pa 
ti prileti ogromen čmrlj. Zuummm, bzzz. Ko so vsi 
poskusi (iz sedeče poze, seveda), da bi vsiljivca 
pregnal, propadli, sem opustil željo, da bi svečani 
trenutek doživljal sam.  
Poskusim znova. Najprej obrnem oči v desno. 
Prav romantičen je pogled na dosežek 
plastičnega industrijskega oblikovanja, ki različno 
dispergirane curke urinalnega izbruha pripelje po 
kanalčku v prostor, kjer se predela v (neverjetno!) 
dišečo zdriz. Na levi pa podeljevalec toaletnega 
papirja. Dve roli. Dve barvi. Pa na nobenem ne 
piše: moški, ženske ali celo za personal. Torej 
lahko prosto izbiraš..  



O, Trenta, dolina, ki sem ji zapustil prvi taborniški 
drek. Koliko flore in favne je že vsrkalo moj 
derivat. Mogoče bi se lahko počutil kot eden od 
soavtorjev, eden od solastnikov teh dolin. 
Ponosen sem!  
Torej: vi Vigradovi fantje! O čem bom pisal čez 15 
let? Kot solastnik vseh lepših slovenskih dolin 
bom za Lokve le izbrisan pečat. Pa še čmrlja, ki 
me je na koncu pičil, sem okrutno umoril. 
 

Boštjan Grobler 
 
DNEVNIKI DEŽURNIH EKIP 
 
SOBOTA I (24. julij, 2004) 
Ime dežurne ekipe : Viledarji 
Dežurni : Jure Cencelj (Cena), Goran Zimšek, 
Sandi Križnik, Martin Smrkolj, Andrej Žohar, Neža 
Jan 
Prisotni v taboru:  39 udeležencev + 18 članov 
vodstva = 57 
Vreme : sprva oblačno, zvečer pa sončno, okoli 
22oC 
Obiski : Joži iz PD Dobrovlje-Braslovče 
Opis popoldanskih aktivnosti : Izlet na Škol(j), ki 
je visok 1082 m. Izlet in ogled Snežne jame. V 
taboru se je igral nogomet. 
Opis ve čera: Spoznavni večer. 
Misel dneva : Vsi na izletu na Škol so bili 
nakepani, he, he ☺ 

                                                                                                                    
(Cene) 

 
NEDELJA (25. julij, 2004) 
Ime dežurne ekipe : Putzenzitzerji 
Dežurni : Črt Birsa, Jaša Koceli, Aljaž Žolnir, Ana 
Rijavec, Grega Birsa, Tjaša Žohar, Ana Grobler, 
Boštjan Grobler 
Prisotni v taboru:  43 udeležencev + 19 članov 
vodstva = 62 
Vreme : vreme je slabo vplivalo na ženski del 
osebja, temperatura 26o C.  
Obiski : Kodrun3, Šip2, Kampi2, Mira2   
Vtis obiskovalcev: Obiskovalci so bili navdušeni 
nad novim manufakturnim sistemom pomivanja. 
Motil jih je pretiran veter, ki je zavijal po vogalih. 
Hrup udeležencev jih ni motil, čeprav je bilo tako, 
kot da bi gledali nogometno tekmo. Obiskovalci 
so se smehljali in bili v glavnem navdušeni, hrana 
je bila dobra in okusna. Ustrašili so se ovce z 
dolgim jezikom, ker je ravno v času njihovega 
obiska robustila po taboru.    
Prisotnost pripomb : ni panike 
Odsotnost pripomb : tud ni panike 
Opis tur : S prvo skupino smo šli na Golake al 
neki takega, kjer je ful pihalo in je bilo prav fino z 
burjo prepleteno ozračje. Manjkal je samo Teran. 
Za drugo in tretjo skupino nimam blage veze! 
Opis popoldanskih aktivnosti : Po kosilu 
pomivanje posode in zvečer še enkrat. Priprava 
ognja in potem gašenje lokvanških gasilcev. 

Opis ve čera: Predstavitev šotorov. Zanimivi so 
bili tudi vici, vprašanja pa pretežka za taborne 
slamnate glave ☺ 
Misel dneva : MI SMO DULETI!!! 

 (Črt) 
 
PONEDELJEK (26. julij, 2004) 
Ime dežurne ekipe : Mravljice 
Dežurni : Lucija Bratina, Katarina Aškerc, Luka 
Lindič, Sergeja Cehner, Nejc Šporin, Domen 
Obrez 
Prisotni v taboru:  42 udeležencev + 18 članov 
vodstva = 60 
Vreme : najbolj vroči dan v tednu do sedaj! Delno 
jasno. 
Obiski : Janez in Jožica Podpečan z vnukom. 
Vtis obiskovalcev : Najbrž zabavni, saj so se 
udeležili predavanja o Trnovskem gozdu.  
Prisotnost pripomb : prisotne 
Odsotnost pripomb : odsotne 
Opis tur : Dopoldne obisk Male snežne jame. 
Srednja skupina se je spustila vanjo ob vrvni 
ograji, prva skupina se je »abzajlala« čez steno. 
Mali so šli do jame in nazaj. 
 

 
 
Opis popoldanskih aktivnosti : Turnir v malem 
nogometu – zmagala ekipa Turi, najboljša strelca 
sta bila Turi in Luka L. Mlajši udeleženci so 
izdelovali »lovilca sanj« in origami. Biba, Maja in 
Žuža so odšli na ogledno turo, čez Škabrijel – 
pozor kače!!! 
Opis ve čera: Obiskala nas je Irena Breščak, prof. 
biologije iz Ajdovščine, ki nam je z diasi predavala 
o Trnovskem gozdu. Zvečer razdelitev nagrad za 
najboljšo nogometno ekipo, najboljša strelca ter 
žrebanje nagrajenca nagradne uganke. Taborni 
ogenj… 
Misel dneva : SSS, SSS, SS, SS, S, S… 

                                                                                                                             
(Lucija) 

 
TOREK (27.julij, 2004) 
Ime dežurne ekipe : Fata d.o.o. 
Dežurni : Maja Golec, Polona Smrkolj, Tomaž 
Jagar, Katra Petriček, Luka Brinovec, Jaka Ožir 
Prisotni v taboru: ne vemo 



Vreme : zjutraj dež, ki pa je že ob 8. uri dovolil 
soncu prosto pot 
Obiski : Vlado Rojnik (predsednik PD Žalec); 
Mojca, Janez, Jaka, Manca Milavec, ki pravijo, da 
se nam drugo leto pridružijo. Jaka ima rad 
špagete s sladkorjem – da vemo za drugo leto. 
Naj spomnimo, da so obiskovalci in vsi prisotni na 
taboru navdušeno opazovali dežurno ekipo, ki je s 
svojo odličnostjo in natančno izvedbo privabila 
tudi znanega kamermana… 
Prisotnost pripomb : / 
Odsotnost pripomb : Domov sta se odpeljala 
Ana in Boštjan Grobler, prav tako pa je tabor 
zapustila Lidija Semprimožnik. Vsi prisotni so bili 
prisotni ☺ (ful inteligenten stavek – je rekla 
Lucija). 
Opis tur : Zjutraj smo naše spanje podaljšali, saj 
so nas dežne kaplje zadržale v šotorih. Kljub 
temu smo bili vsi na suhem in veseli. Dežurna 
ekipa je vstala ob 7.00, ostali pa kasneje, ob 7.30. 
Prva skupina se je zaradi dežja odrekla izletu na 
Škabrijel; opravili pa smo turo na Sveto goro – 
Vodice – ogled kavern – vas Grgar. Mlajša (2. 
skupina) pa je osvojila Sveto goro in se vrnila v 
Grgar. Na poti smo si ogledali kaverne in rove 
(brez svetilke sploh nič ne vidiš). Na Sveti gori 
malica obeh skupin, ogled muzeja ter petje v 
kapelici. Po izletu »izropali« Mercatorjevo trgovino 
v Grgarju ☺. 
Opis popoldanskih aktivnosti : Kosilo (odlični 
špageti bolognese in mešana solata), zatem 
nogometna tekma udeleženci proti vodnikom 
(rezultat: 2:1, nato 2:3 s podaljški ter 0:1). Vodnik 
Vasja je ob koncu izjavil: » Mi smo boljši, ostali pa 
so navadni zmagovalci.« Navijačice – več kot 
odlične!!! Za večerjo je bila polenta in mleko (a 
klub temu posode ne zmanjka). Dežurna ekipa je 
zelo vestno opravila svoje delo, Tomaž Jagar 
zaslužen za postavitev tabornega ognja.  
 

 

Opis ve čera: Krst za udeležence, ki so prvič v 
taboru. 
Misel dneva :  

1. Saj sem vedel, saj sem vedel, najslabši 
šotor na jezeru smo. 

2. Počiva jezero v tihoti (vstajanje ob dežju) 
                                                                                                                

(Maja) 
 

SREDA (28. julij, 2004) 
Ime dežurne ekipe : / 
Dežurni : Vasja Kolšek, Matej Cehner, Jernej 
Turnšek, Črt Ferant, Matic Goršek, Jan Kolšek 
Vreme : vroče in sončno! 
Prisotnost : fizično smo bili prisotni vsi. Umske 
prisotnosti nismo preverjali. 
Odsotnost: beri zgoraj! Ne vemo! 
Opis tur : Na ta dan ni bilo opravljenih skupinskih 
tur, ker je bil dan namenjen kopanju na bazenu v 
Novi Gorici.  
Opis popoldanskih aktivnosti : Kopanje je 
trajalo od 10.00 do 16.00. Popoldne so se odvijale 
nogometne tekme med vodstvom in udeleženci. 
Poleg tega smo se sprehajali po okolici.  
Opis ve čera: Pozno zvečer smo praznovali 
rojstna dneva Ane in Nejca. Posladkali smo se z 
dvema tortama, napolitankami in bonboni. 
Misel dneva  (nastala 1 minuto po našem prihodu 
na bazen): »Organizirane obiskovalce bazena 
opozarjamo, da naj ne skačejo v bazen. …. Kdor 
se bo smejal, lahko vodo opazuje tudi od daleč!                                         
(ugani kaj se je zgodilo med tremi pikicami) 
 

(Vasja) 
 
ČETRTEK (29.julij, 2004) 
Ime dežurne ekipe : Dule & CO. 
Dežurni : Matija Rojnik, Tomaž Velečič, Nejc 
Balažič, Domen Meža, Maša Vizovišek, Eva 
Posedel 
Vreme : vredu, temperatura vredu 
Obiski : Lojze Posedel (župan Žalca) z ženo, 
Tatjana Meža (ravnateljica žalske šole). 
Navdušeni. 
Prisotnost: Tisti, ki so bili. 
Odsotnost pripomb : Tisti, ki jih ni bilo. 
Opis tur : velika skupina: Kucelj, Čaven; srednja 
skupina: Mali Golak 
Opis popoldanskih aktivnosti : Marsikaj se je 
dogajalo (v bistvu ne vem kaj, ker me ni bilo). 
Opis ve čera: Glasba ob ognju – fešta. 
Misel dneva : Cene: » Sem za kompot pojedel 
večerjo.« 

 (Matija) 
 
PETEK (30. julij, 2004) 
Ime dežurne ekipe : Žužatovi 
Dežurni : Luka Žuža, Katja Fajič, Anja Brinovec, 
Marko Petriček, Sara Križnik 
Prisotni v taboru:  36 udeležencev + 12 članov 
vodstva = 48  



Vreme : jasno sončno, 28oC 
Obiski : mama in ata Žuža, Darja in Meta Kolšek 
Prisotnost : ne razumem (P.S. Tudi Ninika ne ve) 
Odsotnost: ne razumem (P.S. Tudi Ninika ne ve) 
Opis tur : Imeli smo tekmovanje v orientaciji, 
katero je organiziral Matijek. Tekmovali so v dveh 
skupinah (4 starejše in 3 mlajše). 
Opis popoldanskih aktivnosti : Večja skupina se 
je odšla »abzajlat«, srednja pa je odšla na mini 
golf, kjer je zmagal vodnik Luka!!! Pred večerjo pa 
se je odvijalo še obmetavanje z vodnimi balončki. 
Opis ve čera: Razkritje skritih prijateljev, podelitev 
nagrad, FEŠTA. 
Misel dneva : Tudi v sončnem vremenu si lahko 
moker! 

(Luka) 

 
SOBOTA II (31. julij, 2004) 
 
Ime dežurne ekipe : Brez večerje je lepo! 
Dežurni:  Biba, Jure Topovšek, Matic Švab, 
Gregor Turnšek, Veronika Turnšek, Petra Žohar 
Kazensko dežurni : Jernej Turnšek, Črt Ferant, 
Matej Cehner, Domen Meža 
 
Pomivanje, pomivanje, pomivanje, pomivanje, 
pospravljanje, pospravljanje, pospravljanje, 
pomivanje, pomivanje, pospravljanje, pomivanje, 
pospravljanje…čakanje na avtobus, čakanje, 
čakanje, čakanje… 
 

 
 
            

 
 
 
 
 
Hvaležni smo vsem, ki so nam omogočili lažjo izvedbo tabora: 
Občina Žalec  
Novem car interior design d.o.o. (g. Ivan Podpečan) 
Feniks d.o.o. (g. Borut Triplat) 
Frizerstvo Helena s.p. 
Hmezad – Računalniški Center 
Juteks d.d. 
Kana d.o.o. 
Klasje Celje d.d. 
Lek d.o.o. 
Mlekarna Celeia (g. Milan Mirnik) 
Mobitel d.d. 
Mercator d.d., Blagovnica Žana  
Nova KBM 
Mladinska komisija PZS 
Smučarski klub Gozdnik Žalec 
 


