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Člani, uredila Jure Bevc in Špela Borko 

————   KANINSKA POVODENJ 2021  ———— 

Četrtek, 22. 7. 2021, po ferajnu 
Diba in Špela voziva konstrukcijo dolžine 
tri metre, teže kao 300. Plus par 100. Na 
Jesenicah se dobiva z BaCiYuki kombi-
jem – stari strici rabijo malico, kofe in 
scat. Aladin vozi Perota in ʻrahloʼ okaje-
nega Anžeta. Dobimo se na A. Anže 
bruha v Kalu-Koritnici. BaCiYukijeve 
smrekce so precej fine. Špela 

Petek, 23. 7. 2021 
V petek zjutraj se začne drama. Diba 
zamuja na sestanek, helič prehiteva, 
imamo 2x več robe kot najavljeno. Čelju-
sti zevajo ob pogledu na konstrukcijo in 
ob informaciji o DZRJL uri. Poskusni 
polet, par ur čakanja in pilot odloči, da 
poskusimo s konstrukcijo. 300 kg + osem 
dedcev se spremeni v eno tono in neu-
spešen pristanek. Diba vmes skače od 
sestanka na diplomacijo in nazaj. Po 
petih urah vse nazaj v kombi in h Kunčiju 
v Plužno. Začnejo zvoniti telefoni – dra-
ma z zvezdnimi rinkami (kok smo mi kul) 
in nato shitstorm: poskus prepreke ʻčrne 
gradnjeʼ. Diba zasluži zvezdico za potr-
pežljivost. BCY medtem skešira 60 evri-
čev na B-ju, da se zapelje na Kanin in 
peš do Baze. V Bazi pustijo kup čudnih 
kosov opreme. Zvečer sledi pivo/dva/tri v 

Črni ovci. Špela 

Zvečer smo se jim pridružili Beki, Luka, 
Nataša, Nika, Jure in (po uri za spanje) 
Flis. Obiskali smo Anžeta M. in mu nare-
dili posel. 

Sobota, 24. 7. 2021 
Enih 30 se nas je zbralo v Kaninskih 
legendah z namenom vzorčenja vode za 
sledilni poskus. Jamarske legende/
karakterji, kot so Roberto, Mršek, Stopar, 
Palčič, Jerica in en kup Italijanov, en kup 
Matičarjev in še ene par ostalih. Organi-
zacija je bila na vrhuncu. Ker Italijani 
niso imeli s seboj dovolj opreme, smo se 
nekako razdelili na dve skupini. Ena smo 
(Co. & Jure) iskali izvire okrog Boke 
(Bočič, Žvika, Sušec), ostali pa so šli 
montirat cevi z luknjami (Matic jim pravi 
držalci za oglje). Po kosilu so nekateri 
skočili na Kanin. 

Nedelja, 25. 7. 2021 
Odnesli smo še rundo robe na tabor, za 
vsak slučaj če helikopter ne bi letel. Beki 
in Špela sva ostali na taboru. 

Ponedeljek, 26. 7. 2021 
Slovenska vojska je danes uspela prepe-

ljati več ton opreme na kaninske 
tabore. Kot zadnji je na vrsto prišel 
tudi naš kup. Vse je gor, poleg tega 
sta gor tudi Špela in Beki. Ostali v 
dolini pijemo pivo in gledamo grde 
oblake. Vsa čast Slovenski vojski, da 
je čakala na vremensko okno, če-
prav je izgledalo precej brezupno. 
Hvala Anžetu, da je spet pripomogel, 
da smo spravili zadeve gor. Hvala 
Tudi Juretu in Eti Kunaver, da sta 
nas gostila in nam ponudila začasno 

skladišče za eno tono robe. Respekt 
ekipi Flis, Jure, Pero, Luka, Beki in Špe-
la, Aladin, Baciyukiji, s katero smo to 
tono večkrat premetali. Pa še Anže 
Marinko, ki si rihta biznis tu v Bovcu. 
Sedaj gremo lahko pa končno v jame. 
Matic 

Ekipa na hribu lahko poroča, da je Anže 
odlično opravil delo. Ko je helikopter med 
raztovarjanjem soda malce poskočil ob 
sunku vetra je bilo kar dramatično.  

Po tem ko sva že n-tič premetali vse 
škatle sva nato z Beki preživeli precej 
divjo nevihto. Vmes sva reševali tendo, 
ki je pokrivala robo, skoraj je postala 
balon in midve pilotki. Sledila je podpre-
cedniška rezidenca, ki bi tudi dobila krila, 
ce je ne bi zalila voda. Zdaj kuhava juho, 
potem bova? 

Ps: ne gremo s hriba dokler ne naredimo 
več metrov kot lani! 

Pps: iz kupa robe diši po sladkem. Mare-
lice? Špela 

Torek, 27. 7. 2021 
Preživeli smo najhujšo nevihto, kar je 
pomnimo na Kaninu. Bilo je strašno in 
srh vzbujajoče. Izgubili smo en šotor, 
sicer pa zaenkrat izgleda, da smo OK. 
Mogoče pa pride nova runda. Jure 

Včeraj je Kanin pokazal pravi obraz. 
Zjutraj smo postavili tendo tik pred prvim 
dežjem. Popoldanska deževna siesta, 
nato se je zjasnilo in martinčkanje je 
trajalo do večera. Ko je začelo malce 
pihljati ... Preselili smo se pod tendo, 
nakar je, tik pred večerjo, iz nič prišel 

Levo: Sanjska ekipa YuBaCil. Zgoraj: DZRJL helikopterska enota. Foto: Jaka Flis 
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vihar. Nismo imeli časa reči keks, ko 
nam je že metalo skale s tende in dviga-
lo tendo visoko v zrak. Vseh šest se nas 
je obesilo nanjo, a na trenutke smo bili 
kot mravlje v vrtincu vode. Matic in Jure 
sta stekla v naliv in z vmesnimi premori 
skušala obtežiti tendo. Le deloma uspe-
šno, saj ju je vmes metalo po tleh. Dve 
uri smo se borili z viharjem, ko je končno 
ponehalo do te mere, da smo lahko 
spustili tendo. Precedniški šotor je razce-
fralo na trakove, Lukatov šotor je skoraj 
sledil, a sta ga fanta zadnji trenutek 
rešila. Tenda ima lukenj kot švicarski sir. 
Sledila je klavrna večerja z občasnim 
pršcem skozi luknje na tendi, nato sva se 
brezdomca preselila v Matevžev satelit, 
ki je skrit v dolinici čudežno preživel, 
čeravno malce pretepen. Danes pobira-
mo posodo iz škrapelj, sušimo imovino in 
ližemo rane. Tenda se enega dežja ne 
bo preživela. Špela 

Sreda, 28. 7. 2021 
Zjutraj smo vstali in opazovali posledice 
viharja, popravili tendo in čistili to, kar je 
veter razdejanjil. D in Š sta v telefonski 
govorilnici iskala novi dom. Ob ene 13h 
smo se Jure, Luka, Diba, Špela in Pero 
odpravili v jamo LJ-29. Meni se je pokva-
ril desonder in na dnu smo šli v najgrši 
podor, ki je totalno nestabilen in ko je 
Matic mislil, da bomo kopali, se je vse 
zaprlo. Ko sem bil v podoru, je bil prepih 
tako močan, da sem zavohal Špelino 
sranje v šahtu sekundo za tem, ko se je 
usrala. Potem sta dol prišla Luka in Jure. 
Lotili smo se mini meandra, ki se bo 
odprl, uspešnih je bilo polovica tretjih 
članov. Potem smo odžemarili ven in 
zunaj naju je z Juretom pričakala nevi-
hta, pred tem se je že začel delati slap 
vode v vhodnem šahtu, zunaj so treskale 
strele in bilo je NORO! V taboru so bili 
zelo prestrašeni. Gor sta prišla Klemen 

in Ariana, jutri gremo v LJ-29 naprej širit 
meander. Roglič je zmagal kronometer. 
=) Pero 

Četrtek, 29. 7. 2021 
Beki, Luka in Jure smo šli pod Babanca 
iskat jame. Izmerili smo dve, ena gre 
naprej. Še ena je ziher deset metrov, 
ampak je zaenkrat treba širit. 

LJ-29: Diba, Pero, Špela. Po dveh dolgih 
dneh širjenja meandra nismo prišli dlje 
kot do nove ožine, za katero ni slutiti 
razširitve. Opustili projekt. 

Petek, 30. 7. 2021 
Na tabor sta prišla Ikarus in Vida. Ostali 
smo šli popoldne v Bc na babe (in pod 
tuš). Na poti smo srečali Garmina in v 
nalivu so na tabor prišli BaCiYukiji z 
družinami. V dolini so počasi prikapljali 
še ostali. Ker je deževalo, smo tabor 
zalivali bolj komorno, na A postaji. 

Sobota, 31. 7. 2021 
Na tabor smo šli že nadvse zgodaj. Ker 
se je zgodilo, da je Diba pozabil očala na 
Slatniku, je šel nazaj v Bc, medtem ko so 
ostali štartali v epski naliv v hrib. Po 
krajšem vedrenju je ekipa prišla do tabo-
ra, tam so bila dela nove tende že v 
polnem teku. Bogovi so nam bili naklo-
njeni in kljub temu, da so vsi svedri klonili 
močni železni konstrukciji, so do večera 
stali vsi stebri in na njih nova tenda. 
Izmučeni trio Yubacil je ponosno odprl 
pivo po 12 urah šihta. Ostali smo se 
strinjali, da izgleda nova konstrukcija 
precej bolje kot prejšnja. Večer smo 
preživeli ob opravljanju, obujanju spomi-
nov, učenju arheologije in kovanju načr-
tov za precej klavrn teden pred nami 
(vsaj glede na vremensko napoved). 

 

Nedelja, 1. 8. 2021, testiranje 
V duhu s časom smo se odločili, da 
bomo imeli testiranje tudi na Kaninu. Le 
da smo mi pod ekstremnimi pogoji stesti-
rali novo tendo. Po prvih treh nalivih smo 
identificirali vse pomanjkljivosti in jih 
odpravili. Sedaj kartamo, igramo šah, 
spimo in drkamo. 

Ščije … 
Piha … 
Zebe me … 

Lanko med strelami postavlja HE-
LIDROM Matica Di Batiste. 

Dvom je le še en – ali res ne rabimo 
strelovoda??? 

Ponedeljek, 2. 8. 2021 
YuBaCil se odpravljajo v dolino. Vreme 
zaenkrat drži, je pa tako mrzlo, da zmr-
zuje tudi nutella. Ima pa letošnje vreme 
eno pozitivno plat: vode ne manjka. 
Komur je dolgčas, lahko pomiva posodo 
cel dan. 

Ekipa TA-1-1: Flis, Klemen, Tinkara? 
Ekipa TA-1-2: Domagoj, Darja, Tim 
(foto). Sanja se nam ne kaj so počeli. 
Glede na to da je Flis po prihodu iz jame 
še štiri dni na škrapljah pral blatno opre-
mo, se mi zdi, da jama ni privlačna. 

Ekipa Paradni grič aka. Matevži: Beki, 
Matevž, Luka, Matevž 

Ekipa Čurka 1: Špela, Uki, Jure 

Ekipa Čurka 1: Jure je raziskal točko S1 
= LJ-56 in »jama mogoče« = LJ-57. 
Potem je moral jest. Jaz sem se spustila 
v eno škrapljo, ki ni vredna registracije. 
Ekipa Čurka 2 je prevzela S2 = LJ-58. 
Jaz pa sem oddelala S3 = LJ-59, to je 

Pranje na poti na tabor. Foto: Domagoj Korais Za dežjem ni bilo sonca. Bila pa je tenda. Foto: Jaka Flis 
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velika udornica s snegom, pod snegom 
pa dvoranica. Nato smo šli Uki, Luka, 
Beki, Matevž Jr. in jaz na Luno. Beki je 
našla LJ-60 – obetala je več kot je dala. 
Ko sva jo izmerili, je prišel Dejv. Nato je 
sledila megla in iskanje poti mimo skre-
tov. Špela 

Ob 14:30 prišel nazaj na tabor. Straži ga 
Dave, ki sem ga sicer zbudil. Zaenkrat je 
ekipa Čurka 1 našla dve novi jami (LJ-57 
in LJ-56). Pridružila se nam je tudi ekipa 
Brez Pulsov (Paradni grič), ki je obupala 
nad širjenjem. Jure 

Ekipa Čurka 2: Krajnc. 

Ekipa LJ-29, Diba, Pero, Lanko (po 
ogledu osvežene napovedi): na suho [?] 
dno odcepa, ki se začne pri Pasti, smo 
šli malo poširit meander in it naprej. 
Širjenje je bilo uspeh. Lep meander je 
imel dve krajši stopnji, da dnu druge je 
bil poden (1,5 × 4), zašodran s 5+ kubiki 
materiala (drobljenec granulacije 1-5). 
Tam smo še nekaj splezali po neki poru-
šeni sceni in začeli kopat, kjer se je 
zdelo, da bi lahko pihalo. Po skopanem 
kubiku ali dveh smo dviginili roke in šli 
ven. Spotoma smo razopremili jamo do 
Pasti. Opremo smo večinoma zvlekli 
ven. 

Torek, 3. 8. 2021 
Ekipa 1: Garmin in Tim: iskanje točk pri 
taboru 

Ekipa 2: Darja, Domagoj: opremljanje 
jame ob Belem čelu in iskanje 

Dan se je začel s petminutnim soncem. 
Baciji-Juki so aktivni že od samega 
začetka dneva – verjetno so gledali tudi 
košarkarsko tekmo ob treh (zmagali 
smo!) 

Zunaj pa se ekipe počasi kotalijo proti 
zastavljenim ciljem. Upamo na uspeh. 

Ekipa 3 (stari grehi): Tjaša, Matevž, 
Klemen, Luka, Flis: Šli smo v smeri 
Velba in Češke jame, kjer je imel Klemen 
na lagerju par jam. Preden smo prišli do 
njih, smo našli še eno. Globina enajst 
metrov. Nadaljevali smo do koordinat. 
Tam je bila jama, kjer smo namerili 30 
metrov globine. Zraven je bila še ena 
jama, kjer je bilo treba širit. Po širjenju 
smo ugotovili, da se jama zapre. Nameri-
li smo trinajst metrov. Flis 

Ekipa 4: Opremljanje VG-2 nad Rene-
jem, del ekipe išče Brezno spečega 
dinozavra. Ekipa Diplo-macija (Beki, 
Eva, Tinkara, Lanko, Pero, Uki, Jure) 
smo šli najprej do VG-2 (nad Renejem). 
Pero, Tinkara in Jure smo šli not. Jama 
je zelo lepa, 20 let nazaj so jo lepo opre-
mili in na dnu se lepo zapre. Na -40 je 
ožina s prepihom (1 – 2 metka). Smo 
razopremili. Medtem so Lanko, Beki, Eva 
in Uki uspešno locirala Brezno spečega 
dinozavra. Hkrati so tudi našli krkaško 
sramoto (jama, ki so jo prekrili s tendo in 
zdaj vse razpada). Ponovno smo se 
zbrali pred vhodom v VG-2. In odpeketali 
proti JZS bivaku. Na poti smo videli 
Božota, Jerico in Tinco, ki so ravno na 
podoben način odpeketali od JZS bivaka 
proti Skalarju. So se zaradi nas obrnili, 
Božo je odprl oštarijo in smo spili pivo, 
dva. In smo šli še do Novomeščanov. 
Tam je bil samo Remih, ki si je zvil gle-
ženj. Spili smo pivo, dva. Ravno smo se 
odpravili, pa sta iz Podgurke pripujsala 
še Klemen in Zdravko. Rekli smo bese-
do, dve, se zmenili za skupno akcijo in 
odpujsali. Ko smo prišli sem, smo ravno 
še ujeli tri Poljake na diplomatskem 
obisku in so spili pivo, dva. Zdaj čakamo 
večerjo. 

Ekipa LJ-29: Matic, Špela, Dave, Ma-
tevž. Šli smo, da bi našli nadaljevanje na 
dnu. S Špelo sva zmrzovala, ostala dva 
sta plezala v kamin, ki se je zaključil s 
podorom nad glavo. Iz tam je tudi pihalo. 
Razopremili smo in Dave in Diba sta šla 
pogledat še okno na dnu drugega šahta, 
s Špelo pa sva zato vzela ves preostali 
štrik in ga nesla ven. Druga ekipa ni 
našla nič, jutri gremo razopremljat na-
prej. Matevž 

Sreda, 4. 8. 2021 
Ekipa Eva, Pero, Matevž, Lanko, Jure 
smo šli namesto spat po kosilu iskat 
jame pod Babancem. Našli smo jih kar 
nekaj. Točka 248 je za registrirat. 245 za 
pogledat s štrikom (tik nad taborom). 251 
za širit, kamen se odbija. Kapitalka dne-
va je Jama pod balvanom. Kamen pada 
vsaj 30 metrov. Bomo šli pogledat s 
štrikom ob priliki. 

Dibi, Špela, Tinkara, območje Kraljišča. 
Šli do cveta dihalnikov. Preganjali so nas 
kozorogi. Nato je Tinkara pobegnila pred 
dežjem, ki ga na koncu ni bilo. Midva sva 
šla do dihalnikov in našla par obetajočih 
točk. Špela 

Še vedno dežuje. Prišli so Vid, Aja, 
Ester. Ponoči pride oranžni alarm. 

Četrtek, 5. 8. 2021 
1:36: Lanko prdnil. Ocenili smo, da je s 
tem dejanjem prekašal vse ostale. 

Ekipa Ester, Eva, Tinkara, Beki, Jure 
smo šli pogledat točko 245 s štrikom (ni 
jama), točko 248 (LJ-66, 42 m/29 m), 
potem pa še do točke 255 (LJ-67 in LJ-
68). Ko se je Ester vzpenjala iz LJ-68, 
nas je ujel dež in smo pobegnili nazaj 
proti taboru. Vmes smo tudi komunicirali 
z ekipo Dave, Klemen, Vid, ki so delali 
jamo v steni Babanca. Občasno je tako 

Ekipa Kave. Foto: Domagoj Korais Obsesija 2021. Foto: Domagoj Korais 
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počilo, da se je stresel cel Kanin. Jame 
ne grejo naprej. 

Špranja v desnem delu Babanca se 
izkaže za jamo. Dave, Vid in Klemen 
smo poskremblali do vhoda in odkrili na 
vhodu L-23. Ni registrirana. Izmerimo 20 
metrov, potem se z Vidom vrneva iz 
baze, preplašiva vse svizce s tretjim 
članom in po cca. petih metrih meandra 
odnehava. Piha, bi pa nadaljevanje 
zahtevalo precej napora. Dave 

Ekipa L-23 ali Babanska pizda: Zgodaj 
zjutraj smo se odpravili proti Velikemu 
Babancu. Pot je bila strma, ampak ni 
povzročala večjih težav, jama ima prepih 
in se začne s fosilnim rovom, pod kate-
rim je ozek meander. Jamo smo izmerili 
in se nato vrnili do tabora, kjer sta Dave 
in Vid vzela opremo za širjenje. Ožino 
sta premagala, vendar sta kmalu nalete-
la na novo. Jama še čaka na nadaljnje 
širjenje. Klemen 

Ekipa LJ-29: Pero, Matevž, Lanko. Plan 
je bil pobrati štrike pri Oknu in jih prinest 
ven, zraven pa še razopremit čim več in 
sproti pogledat še par oken. Ven smo 
spravili nekih 350 metrov. Lanko je 
prinesel ven dve transportki s skupaj 240 
metri štrika (za v anale!). Pogledano 

okno je reku bi … Akcija je bila USPEH! 

Ekipa KAVA-6: Flis, Luka, Darja, Doma-
goj, Tim. Danes smo se odpravili proti 
KAVI-6. Pot do tja je bila relativno dolga, 
je pa med potjo sijalo sonce. Jamo smo 
nekaj časa iskali in jo našli ter ujeli ravno 
zadnjo četrtino košarkarske tekme, ki 
smo jo izgubili za eno točko. Jamo je 
opremil Domagoj, prvi štrik je od prvega 
pritrdišča prišel ravno do drugega. Tam 
je bil sneg in začeli so se šahti, kjer je 
izdatno kapljalo in bi prav prišel dežnik. 
Jamo smo izmerili od začetka do konca 
drugega štrika. Na koncu je ob steni 
zadnja vizura označena s piramido. 
Jama gre naprej, a je za širiti. Ko sem 
razopremil, je ravno začelo deževati in 
smo se skrili v bližnjo vodoravno jamo. 
Po dežju smo po soncu odšli nazaj proti 
taboru. 

Jame zelo blizu težko dostopnega 
fuzbalplaca (ali LJ-66 do 68): Danes 
sem se z Juretom, Ester, Beki in Evo 
odpravila na meritev ščurk. Izmerili smo 
tri jame. Pred jamo LJ-68 nas je grelo 
sonce, a nas je od tam pregnal dež in 
nas kar dobro namočil. 

Petek, 6. 8. 2021 
Dan se je začel aktivno z zbiranjem 

opreme in pakiranjem nahrbtnikov. Ekipa 
dinozavri so že štartali proti jami z veliko 
štrika, upamo na velike uspehe. Ostali 
pa se še malo pripravljajo, mogoče še 
pade kakšna kava. 

Vid, Dave, Matic, Špela + zajček Lanko 
(podporna ekipa): Brezno spečega 
dinozavra. Opremili in izmerili do starega 
dna in našli OKNO. Lanko nam je do 
jame odnesel kilometre štrika. 

Beki, Tinkara, Pero + Aja (podporna 
ekipa): VG-2 širjenje in iskanje povezave 
v Reneja. Ekipa Smrk smrk je odšla v 
jamo VG-2 in kot že ime skupine pove, 
smo celo odpravo smrkali. Beki je v 
položaju za jogo (ki še ni poimenovan) 
širila jamo. Odprla se je v petmetrski 
šaht in v manjši proctor. Pero se je nato 
zrinil v izjemno ozko ožino in nekaj 
metrov pod nama metal kamne v šaht 
pod seboj. Kamni so peli lepo pesem, ki 
obljublja vsaj 30 metrov nadaljevanja. 

Tim, Matevž, Garmin: LJ-29. Razopremi-
li jamo do konca. Potrdili, da se vprašaj 
na -70 poveže v veliko dvorano. Mladin-
ca na vhodu potočila solzo ali dve in se 
svečano poslovila od LJ-29. 

Ester, Jure in Eva: iskanje jam okoli 

V smeri urinega kazalca: Deževne radosti. Ekipa Čaj. Borba z nevihto. Mordor. Foto: Matic Di Batista, Jaka Flis, Špela Borko 
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Babanca. Ekipa pod Babancem smo 
naredili tri jame: LJ-69, 70 in 71. LJ-71 je 
jama pod balvanom, ki smo jo našli par 
dni nazaj. Na žalost se zapre. 

Flis, Domagoj, Luka, Klemen, Darja: 
KAVA-6: širjenje in ČAJ-1: opremljanje in 
merjenje. Ekipa KAVA smo pomerili 
KAVO-6, ki se zaključi pri okoli -60 me-
trih. Na koncu je ozek prehod v šaht, ki 
se nadaljuje v zelo majhni luknji naprej. 
Piha enako kot zgoraj, ne preveč. Po 
akciji smo pogledali še malo naokoli in 
našli še KAVO-8. Vhod izgleda najbolj 
neprivlačen, vse se kruši, vendar smo 
ostali brez štrikov in bomo še nadaljevali 
z raziskavami. Ko smo prišli do tabora, 
so za nami prišli tudi Poljaki, ki so nam 
popestrili večer. Bilo je zabavno. Obiska-
la nas je delegacija šestih Poljakov pod 
strogo komando, da morajo biti do večer-
je nazaj. Zato so v pol ure spili celega 
jegra, potem še malo ostalih dobrot in 
se, ko je že bila tema, polovično oprem-
ljeni s čelkami odkotalili nazaj do svojega 
tabora. Mi smo jih pri tem glasno sprem-

ljali iz telefonske govorilnice. 

Ekipa LJ-53 in LJ-63: Garmin, Tim. Po-
poldne sva Garmin in jaz izmerila brezno 
LJ-53 ob poti blizu tabora. Brezno je 
ozko, na koncu pa se razširi v manjši 
prostor. Po tem sva izmerila še LJ-63. 
Jama ima več vhodov, med merjenjem 
so mimo šli Poljaki proti našemu taboru, 
zato sva malo pohitela. Zanimiva jama.  

Sobota, 7. 8. 2021 
Dinozavrovo prebujenje: Diba, Dave, 
Matevž, Jure, Špela + namestnik zajčka 
Vid. Ker Dave ne ve, da se jame zaprejo, 
če neseš vanje preveč štrika, nas je 
prepričal, da vzamemo tristo metrov. 
Jamo smo poglobili malenkost preko 
štiristo metrov in jo podaljšali za okoli 
petsto. Za oknom smo naleteli na preplet 
horizontalnih rovov. Glavno nadaljevanje 
pa je v ogromnih kanjonih z veliko vode. 

Nedelja, 8. 8. 2021 
V nedeljo je Cile s pol familije prišel 
nadzirat spravljanje nove konstrukcije. 

Mimogrede, a veste da ima nova tenda 
faking strešna okna?! Luksuz. Sicer smo 
jih en deževni dan prelepili s cajtng 
papirjem, ker smo gledali plezanje na 
olimpijskih in nam je bleščalo v zaslon 
Lankotove tablice. Naslednje leto priča-
kujemo rolete. Aha, pa dež in veter tudi 
zdrži. Edina kritika je nedokončan nad-
strešek gospodarstva — v štango nad 
umivalnico se je vsak vsaj trikrat kresnil s 
čelom, tako da po novem kaninskega 
matičarja prepoznaš po ploskem čelu z 
odtisom profila. Drugače pa spoštovanje 
dizajnerjem in postavljačem konstrukcije, 
dela je bilo res ogromno, produkt pa je 
vsaj prvo leto odlično služil namenu. 

Udeleženci 
Jaka Flis, Peter Mašič, Jure Bevc, Beha-
re Rexhepi, Luka Lajovic, Špela Borko, 
Matic Di Batista, Klemen Kramar, Ariana 
Godicelj, Tomaž Šuštar, Vida Šuštar, 
Tomaž Krajnc, Jure Krajšek, Svit Kraj-
šek, Rafko Urankar, Ela Urankar, Ana 
Urankar, Samo Urankar, Nina Urankar, 
Vanja Pečar, Kristofer Pečar, Uroš Kuna-
ver, Dorotea Verša Paić, Lanko Marušič, 
Bina Marušič, Abtura Mninovič Nuranov 
(Žodor), Vič Jeslavovič Kalinin (Ilija). 
Darja Kolar, Domagoj Korais, Tim Ber-
ginc, Tinkara Kepic, Matevž Hreščak, 
Andrej Drevenšek, Matevž Marinko, 
David Debeljak, Taras Večerin, Luka 
Večerin, Eva Kocjan, Tjaša Vezovnik, 
Aja Zamolo, Vid Naglič, Ester Premate, 
Marjan Baričič, Andrej Gosar, Mateja 
Gosar, David Škufca, Jože Žibret (47 
komadov).│ 

Levo: Gradnja Helidroma MDB. Desno: Nobena ni preozka! Foto: Domagoj Korais 

Sreča slači fante. Foto: Špela Borko 


