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Udeleženci (po približnem vrstnem redu prihoda): Vid 

Postonjski, Uroš, Diba, Jaroš, Jure, Nataša, Luka Fosilc, 

Tomac, Pestotnik, Levi in Desni Blatnik, tečajnici Nika in 

Rebeka, Andrej, Garmin, Stari, Marina, Đuro 

27. 4. 2018 – Prvi dan tabora – Dan OF 

19:20 – Prvonaseljenci smo Uroš, Vid, Jaroš, Matic in Jure. 

Z Maticem sva se najprej zataknila v Ljubljani, nato smo se 

zbrali pri Ložu in natočili vodo pri prijaznima prodajalcema 

medu. Okrog poldne smo prišli (komaj, Vid je zakadil vse 

za svojim avtomobilom) do koče, se ustalili, postavili šotore 

in pomalicali. Potem smo šli do lidar lokacije z oznako LD-

040. Jama je označena na zemljevidu, ni pa registrirana. Z 

Maticem sva šla not in namerila okrog 30 m globine, 

medtem ko so ostali lenarili zunaj. Potem smo naredili še 

obhod terena. Razen par spodmolov smo našli en velik 

NIČ. Sestradani smo se vrnili v bazo. Zadnjih 100 m hoje 

sem haluciniral pečena jajca in čevape. 

P.S.: Kako prikladno, v koči sta na (isti) steni dve sliki g. 

Broza. 

28. 4. 2018 – Drugi dan tabora – Vid pravi, da se ta dan 

imenuje DAN MUKANJA KRAV 

10:43 – Vsi smo pocepali do 23 h. Zbudili smo se v sončno 

jutro. Vsi razen Jaroša smo zjutraj slišali mukanje krav. Ko 

smo ga pobarali, če je bil on vzrok, je rekel, da ni nobenih 

čudnih zvokov spuščal. Kasneje se je popravil, ker mukanje 

krav ni čuden zvok. Danes se odpravljamo preverit lidar 

točke ob cesti, razdelili se bomo v dve ekipi. 

P.S.: Odkril sem, da sem začel pisat dnevnik na koncu 

zvezka. Bomo pač (bolj) jedrnati. 

11:18 – Ni težav, še vedno smo v bazi, v GPS ne znamo 

uvozit koordinat točk. WGS, GK, PTT, RTMF, WTF, vse je 

enako =). Jaroš je obupal, vzel harmoniko in igra A JE TO. 

19:50 – Brez dogovora smo se sinhrono vrnili v tabor. 

Pričakala nas je Nataša. Kar se tiče pa današnjih jam, 

lahko napišem samo  

2=4:3=0*  
*ni matematično korektno, ampak jebat' ga. 

Z Maticem sva našla štiri nove jame. Eno – v tej je bil 

kongres pajkovcev – sva malo nategnila, ampak Vid bi 

rekel »Ma ne prEveč.« Ena je bila fin šaht, pa tudi štirna. 

36 m, dol pa zasuto. Videla sva precej podrtih smrek, ena 

je s seboj vzela cel balvan. Imamo slike. Našla sva Tropic 

Fruit 200 g paketek, ki sva ga začela jesti. Teren je bil na 

sploh lepši kot včeraj. Bodo pa še ostali trije povedali, kako 

je bilo. 

20:00 – Uroš, Jaroš in Vid smo šli bolj na jug. Našli smo 

eno jamo, najbrž že registrirano, ampak z napačnimi 

koordinatami (4275). V jamo sva se spustila skupaj z 

Urošem in jo za vsak slučaj izmerila (54 m/35 m). Na 

ostalih lidar točkah ni bilo nič posebnega. Srečali smo tudi 

medvedko s tremi mladiči. »En kup'c zaprtih cest, 

mona!« (MUUUU by Jaroš) 

29. 4. 2018 – Tretji dan tabora – Dan praštevila A.K.A. 

prihod borcev 

10:00 – Zajtrk je, srali smo, Jaroša ni, soli v kavi ni, jeba je, 

čelka na glavi je, jajca so bila, power bank je prazen. 

Izumili smo povečanje gravitacije in Zemlja je RAVNA! Diba 

se spet igra na računalniku, novi Jozl. Jure se pritožuje, da 

Avtorji dnevniških zapiskov: Vid, Diba, Tomac, Jure, neznani avtor 

Prepisal in uredil Jure Bevc 

DNEVNIK PRVOMAJSKEGA TABORA 2018 NA JAVORNIKIH 

TABORI 

Pavza (foto: Uroš Kunaver).  
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mora spet jest. Začeli smo poslušat band AGREGAT (glej 

YouTube). 

10:13 – Koliko jamarjev rabiš, da usposobiš en agregat? 

Trenutno kaže, da več kot tri. 

10:24 – Ležimo na soncu … težko nam je. 

10:52 – Imamo težave z dlančniki. Očitno bo treba jame 

merit na roke. J 

10:54 – Aja, pozabili smo napisat, da je bil včeraj žur. Jaroš 

je igral na harmoniko, mi smo pa plesali bojne plese ob 

ognju. 

19:37 – Uroš. Jaroš in Vid smo šli na jug. Našli smo štiri 

jame in pol. Ta polovička je zelo obetavna, s prepihom 

(mah ob vhodu migeta). Jure pravi, da naj izlijem svoja 

čustva, Luka (Fosilc), Tomac in Pestotnik se javljajo na 

dolžnosti. Uvedli so hladilnik za pir in izumili novo zvrst 

erotike. Uroš pakira in gre domov k ženi. Pašta se kuha, 

požrli bomo pet kil pa pol, pa eno četrtino. 

19:48 – V drugi ekipi smo bili člani Nataša, Matic in Jure. 

Torej. Šli smo do lidar točk. Prvih par je bilo takih, da na 

njih ni bilo jam. Potem smo naredili eno jamo, videli 

neznano žival, se odpeljali do naslednje, ni bilo nič, 

registrirali še eno, na koncu sva se pa z Maticem zapodila 

v eno preozko brezno, pa ni šlo brez močnejših sredstev 

od macole. Skupni izkupiček: dve jami in pol. 

30. 4. 2018 – Četrti dan tabora – VAŠANAŠANAPIŠ. 

9:30 – Levi je prispel. Borci še vedno spijo. Vreme je zelo 

oblačno in hladno. 

10:37 – Veter se je vživel v duh gicipizma in ga vleče na 

polno. Potem sta prišli tečajnici Rebeka in gimnazijka Nika. 

Nataša tako ni več sama. Vreme je na pol kislo. Počasi se 

odpravljamo na teren. 

11:03 in pol – Ekipa Diba je odpeketala na teren, Levi in 

Jaroš sta šla po izgubljenega Desnega. Plan je JV 

območje. Pestoter še vedno spi! 

11:26 – Levi, Desni in Jaroš so prišli nazaj. Odpravljamo se 

na teren. 

12:37 – Kjer je dan, je tudi sonce!!  (Napoved se uresničuje 

… -> VREME BO.) 

14:00–16:00 – UREJANJE!!! IN POSPRAVLJANJE 

TABORA. !BAZEN MANJKA! 

16:00 – VREME JE. 

16:30 – PAŠTICA – CARBONARRA – BREZ JAJCA (GA 

NI) – MEGA!! EKIPE NA TERENU -> OBEDUJE SAMO 

TABORSKA EKIPA TOMAC IN PESTOTNIK. 

17:30 – POMIVANJE POSODE IN VZDRŽEVANJE 

OGNJA 

TOČNO 17:23 – SLOBODNE AKTIVNOSTI – PISANJE 

PISAMA, IGRANJE ŠAHA … 

18:34 – Jaroš, Levi, Nika, Desni, Luka in Vid smo šli na JV 

del. Registrirali smo dve jami, eno manjšo in trenutno 

Nova? jama (foto: Uroš Kunaver).  

Baza (foto: Uroš Kunaver).  
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Avtorji neznani, prepisala in uredila Špela Borko 

KANINSKI DNEVNIK 2018 (28. 7. – 5. 8. 2018) 

najglobljo in najdaljšo jamo (77/44 m). Levi ima fetiš na 

mah, ves čas nas je zapraševal in opraševal. 

18:40 – KURC, NIČ NE BOM PISAL.  

Niti ene jame. Ful podrtih smrek. Medvedi. 

02:07 – Bil je romantičen dan. Mudili [?] smo se po zelenih 

gozdovih. Opazovali smo moč narave na ravnih odzivnikih 

bioloških teles na gravitacijo. V našem primeru je že 

določen piš povzročil večjo spremembo teh naravno 

določenih sprememb in hkratek hkrati povzročil 

neprehodnost do točk interesa. 

//=\\ 

L FAKING' VETROLOM JE ZJEBAL DREVESA, KI SO 

POVZROČILA OVIRATLON O DO SAME JAME. JEBEŠ 

FAKIN' VETROLOM, BROH. 

Če potegnem črto, ne potegnem kokaina, ampak se 

prebijem preko kapitalcev do vina točke, ki povzroči nemir. 

Diba danes ne spi, razmišlja o Špelini razpoki. 

Ekipa Diba je ustavila na cesti in odšla gledat lidar točko. 

Narava se jim je prebudila in nastavila več preprek v obliki 

vetroloma. Prebrodili so veliko ovir in naleteli na KURBE 

RAKEK (nas?)! Pogoltnili so goro ponosa in se soočili z 

nami ter sprejeli sočlane za člane.  

Ko sem prišel ven iz NAJDALJŠE, NAJGLOBLJE JAME, 

sem občutil zadovoljstvo, da bi si ga metal na roko. 

Jebemti: Tomac in Diba imata orgije glede imena dneva. 

Rana ura zlata ura jaz pičim spat. 

1. 5. 2018 – Peti dan tabora – Dan objokanega slovesa 

16:58 – Vstali smo bolj pozno. Andrej je šel ob 5:50 v 

dolino pomolzt kravo in je bil do desetih nazaj. 

Ena ekipa (Garmin, Vid, tečajnica Nika, Jure) smo šli širit 

jamo s ful prepiha, o katerem je bilo napisanih še in še 

hvalospevov. Prišli smo tja, malo pokali, se pokakali, 

odločili, da je zadeva brezupna in šli stran. Prepiha ni bilo, 

sumimo, da so bili sočlani netrezni, ko so ga čutili. 

Potem smo šli še do ene lidar točke, preveč nategnili eno 

nejamo, nabili en svedrovec in zmetali par skal v sosednje 

(registrirano) brezno. Malo smo bili zmatrani od včeraj, 

Garmin je dobil poziv za povratek v dolino in nekaj čez tri 

smo že bili nazaj v BAZI. 

Vreme se je skisalo. 

17:04 – Marina, Stari, Đuro, Nataša in Diba smo šli na 

teren okoli Dednega vrha. Že takoj na začetku smo izgubili 

Starega. Ostali smo obhodili vrh in našli eno celo jamo! 

Izmerili smo jo. Nato smo hodili, hodili in hodili. Našli nismo 

nič. Niti jame niti medveda. Stari se je našel pol ure po tem, 

ko smo ostali prispeli do avta. 

That's it, that's all! 

17:09 – Prosili smo za zaključno besedo predsednika, a 

naše želje niso bile uslišane. Morda pa naslednje leto. 

Gremo počasi domov. 

Vsake oči imajo svojega malarja, zato govorim le zase, a 

letošnji Kaninski tabor je bil eden izmed slajših. Poleg 

odličnih jam in metrov smo nanizali vsaj štiri nepozabne 

zabave, v dolino pa prinesli polno lepih, že sfiltriranih 

spominov – utrujajoča žimarjenja in nočna klicanja jelenov 

se pač niso zgodila. Na taboru se je zvrstilo 48 oseb, od 

tega tudi 5 tečajnikov. Sledi (v večji meri) necenzuriran 

prepis dnevnika, za katerega upam, da bo k obisku tabora 

pritegnil še kakega Člana.  

Sobota 

Prvi dan nas je na taboru 33. Predžurka je presegla 

standarde: vrgli so nas iz prvega lokala že pred prvim 

pivom. Nato smo popivali v Kaninskih legendah, nakar so 

še tam zaprli. Anže, DIba in Vid so se odpeljali v Črno 

Ovco. Vid pravi, da je vesel, ker je bil z Anžetom, ki je tako 

odgovoren. Diba je okoli 2h zjutraj pricepetal nazaj – bežeč 

pred katastrofo. Anže se je pripeljal enkrat zjutraj. Vid pa je 

zapel 30-letno Koprčanko in nato pijan vozil njen avto do 

A postaje. …. – cenzura – … Pot na hrib je bila boleča. 

Prva ekipa: Diba, Anže in Bor so že v P4. Vrnejo se v 

ponedeljek. Napeljali bodo kabel in raziskali naprej. Ostali 

so šli z njimi, ali pa po vodo. V taboru je mirno. Megličasti 

oblaki se podijo sem ter tja. Garmin je že nap..dil vse in 

zahteval red – ni ga! 


