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Je šolsko leto naokoli in  spet posedamo v šoli. 
Na srečo tabornike imamo, da nas  spravijo v naravo.

Ljudi okoli naučim kako v tla zabiješ klin, kako zložiš doma 
zastavo, kako olupiš prav krompir.

Kako opravljat z zemljevidom, da pripelje te na cilj. 
Kaj vse zložiti v nahrbtnik, da imaš na pot mir.

   
Če pa vas vseeno mika branje  in uporabno novo znanje, 

brž revijo pod roke , naj Ertete zabava te!

Urednici Nuša in Neža  

HTTP://WWW.RTT.RUTKA.NET/
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Na tabor smo prišli z vlakom. Številka 
šotora je bila 20. Prvo noč v šotoru so bile 
mravlje in vroče je bilo. Šli smo na bivak, 
jedli smo pečene hrenovke. Na kmetiji smo 
videli veliko živali med njimi je bil tudi pes 
z imenom ĐIMI. Tam smo jedli pogačo. Po-
kazali so nam kako se dela pisanice. Vozili 
smo se z traktorjem. Igrali smo se veliko 
igro. Imeli smo kres. Popiti smo morali zelo 
nagnusen napitek. Šli smo domov.                

   Luna

Na tabor smo se pripeljali z vlakom. Bila 
sem v šotoru z Luno in Elo. V šotoru smo 
imele veliko mravelj. Četrti dan smo šli na 
bivak. Bilo je zelo vroče. Zvečer smo pekli 
hrenovke. Zelo mi je bila všeč velika igra, 
a najbolj mi je bilo všeč kopanje v Lahinji 
pa tud na kmetiji mi je bilo zelo všeč. Vozili 
smo se s traktorjem, videli smo živali in jedli 
pogačo. Nekateri pa so se tudi poročili. Zad-
nji večer pa smo imeli krst. GG-ji so postavili 
odlično progo preživetja. Zadnji dan smo 
podrli šotore in počakali na starše.    Maša

  
Na tabor smo prišli z vlakom. Jaz sem 

bila z Ivano v šotoru št. 21. Ocene sva imeli 
zelo različne. V petek smo šli na bivak, tam 
je bilo bolj dobro kot v taboru. Zvečer smo 
se šli kopat, nato pa smo si spekli hrenovke 
na ognju. Zjutraj smo spakerali in šli v tabor. 
Saj je bilo na bivaku dobro, a vseeno me je 
pičla osa. V ponedeljek pa smo šli na kmeti-
jo. Tam smo se peljali s traktorjem. Šli smo 
tudi na progo preživetja, ki so jo naredili GG-
ji. Predzadni dan smo imeli poroke, poročilo 
pa se je pet parov. Zadnji dan pa smo imeli 
krst. Popili smo ogaben napitek.

Hana

Na tabor smo prišli z vlakom. Na vlaku 
je bilo zabavno. Za Hano sva bili skupaj v 
šotoru. V šotoru je bilo veliko mravelj. Na 
bivaku smo pekli hrenovke. Kjer smo se ko-
pali je bila zelo mrzla voda. Na Kolpi je zelo 
dober trampolin. Imeli smo boj s časopisi. 
Zmagali sta Eva in Lara. Na kmetiji smo se 

VEČ KOT TABOR

KRIVOGLAVICE 2010
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vozili s traktorjem. Jedli smo pogačo, ki je 
bila zelo dobra. Tam je bil kužek, ki mu je 
bilo ime Džimi. Imeli smo lov na lisico. V 
šotoru je bilo zelo vroče.

Ivana

Na vlaku je bilo kul! V šotoru smo imele 
mravlje. Bilo je vroče. Trikrat so nam ukra-
dli zastavo. Četrti dan smo šli na bivak. V 
četrtek smo šli DOMOV!

Ela

Z eno besedo opiši letošnji tabor.
Super :) 
Zakon

Naštej najbolj kul stvari, ki so se ti zgodile 
na taboru.

WEKSKLUZIVNO SAMO ZA VAS:

KLEMEN

Vsak dan je bil dober … Najbolj sem se pa 
veselil spanca. Spal sem dve nemoteni noči.

Kaj je bilo na letošnjem taboru posebnega, 
drugačnega?
Nevem.

Kako se je odrezal tvoj vodnik, kako ti je 
šlo na taboru?
Ful dobr (Grega, Johana).

Kakšna je bila hrana, voda in vreme?
Fajn!!!

Opiši dogodek s straže.
K so me prišli zbudit.

Stanje tvojega šotora je …
Kr vredu …

Najbolj kul oseba na taboru …
Dumi, Gašper, Grega, Johny, Tin, Pavlin, 
Tomzy, Matewš …
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Z eno besedo opiši letošnji tabor.
Vroč.

Naštej najbolj kul stvari, ki so se ti zgodile 
na taboru.
Krst grč, splav, Đonijeve kate.

Kaj je bilo na letošnjem taboru posebnega, 
drugačnega?
Pamž – najboljši taborovodja.

Kako ti je šlo na taboru?
Brez funkcije, brez vodnika, brez težav :)

Ali ti je zmanjkalo oblek?
Niti najmanj.

Kakšna je bila hrana, voda in vreme?
Hrana – dobra, voda – odlična, vreme – 
jao,vroče.

Opiši dogodek s straže.
Z Đurotom sva pekla žar klobarice, mmmmm 
:)
Stanje tvojega šotora je …
Še stoji.

WEKSKLUZIVNO SAMO ZA VAS:

GAŠPER

WEKSKLUZIVNO SAMO ZA VAS:

ŠPELA IN JURIJ

Najljubša taborniška pesem …
Himna MČ.

Najbolj kul oseba na taboru …
Nuša, gladko. Potem pa moji Volkci. Ali ob-
ratno :)

Z eno besedo opiši letošnji tabor.
Vroče.

Naštej najbolj kul stvari, ki so se ti zgodile 
na taboru.
Tarzanka, nogomet.

Kaj je bilo na letošnjem taboru posebnega, 
drugačnega?
Kraja zastave, napad na tabor, nogomet.

Kako ti je šlo na taboru?
Suvereno.

Ali ti je zmanjkalo oblek?
Nikakor ne. Body je ostal čist.
Kakšna je bila hrana, voda in vreme?
Vreme prevroče, ostalo odlično.
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WEKSKLUZIVNO SAMO ZA VAS:

TOMAŽ

Opiši dogodek s straže.
Spekla sva hrenovke in lepinjo.

Stanje tvojega šotora je …
Skoraj vedno lepo pospravljen.

Najbolj kul oseba na taboru …
Špela in Jurij.

Z eno besedo opiši letošnji tabor.
Sončno.

Naštej najbolj kul stvari, ki so se ti zgodile 
na taboru.
Smrdeča Lahinja, fuzbal, kraja zastave.

Kaj je bilo na letošnjem taboru posebnega, 
drugačnega?
Da je bil zraven drug tabor.

Kako se je odrezal tvoj vodnik, kako ti je 
šlo na taboru (tisti s funkcijami)?
Mislim, da dobro. Imel sem dve funkciji in še 
eno zadnje dva dni.

Kakšna je bila hrana, voda in vreme?
Odllično.

Opiši dogodek s straže.
Kraja zastave Rašičanom.

Stanje tvojega šotora je …
Odlično.

 Najljubša taborniška pesem …
Ostani z nami.

Najbolj kul oseba na taboru …
Orke.
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WEKSKLUZIVNO SAMO ZA VAS:

JURE

Z eno besedo opiši letošnji tabor.
Fantastično.

Naštej najbolj kul stvari, ki so se ti zgodile 
na taboru.
Jedu sm makarona u sirovi omaki.

Kaj je bilo na letošnjem taboru posebnega, 
drugačnega?
Jedilnica u senci, drug rabl.

Kako si se odrezal kot pomočnik vodnika?
Supr.

Kakšna je bila hrana, voda in vreme?
Idealne :)

Opiši dogodek s straže.
Ukradu zastavo ^^

Stanje tvojega šotora je …
Znosno.

Najljubša taborniška pesem …
Teta.

Najbolj kul oseba na taboru …
Kuhar Matevž.

Z eno besedo opiši letošnji tabor.
Super.

Naštej najbolj kul stvari, ki so se ti zgodile 
na taboru.
Velika igra, sama v šotoru.

Kaj je bilo na letošnjem taboru posebnega, 
drugačnega?
Neandertalci.

Kako se je odrezal tvoj vodnik, kako ti je 
šlo na taboru (tisti s funkcijami)?
Kul.

Kakšna je bila hrana, voda in vreme?
Vse NAD mejo normale.

Opiši dogodek s straže.
Zaspan, moker …

WEKSKLUZIVNO SAMO ZA VAS:

ANJA
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Stanje tvojega šotora je …
Vroče, neznosno.

Najljubša taborniška pesem …
Slovenskega naroda sin.

Najbolj kul oseba na taboru …
Nuša.

WEKSKLUZIVNO SAMO ZA VAS:

KATJA

Z eno besedo opiši letošnji tabor.
Vroče.

Naštej najbolj kul stvari, ki so se ti zgodile 
na taboru.
Dinozaver, kraja zastave, velika igra, kopanje.

Kaj je bilo na letošnjem taboru posebnega, 
drugačnega?
Neandertalci, jedilnica v senci, kraja zastave.

Kako se je odrezal tvoj vodnik, kako ti je 
šlo na taboru (tisti s funkcijami)?
Hodt v trgovino je zakon :)

Kakšna je bila hrana, voda in vreme?
Hrana - zakon (razen tuninega namaza), 
voda - lih prou, vreme - super.

Opiši dogodek s straže.
Zakon je blo, ker so nam Jrte ukradle zastavo 
na kul način.
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Stanje tvojega šotora je …
Dobro.
10. Najljubša taborniška pesem …
Gorska roža.
Najbolj kul oseba na taboru …
Škorci.

WEKSKLUZIVNO SAMO ZA VAS:

BLAŽ (RMT)

Z eno besedo opiši letošnji tabor.
Vroč.

Naštej najbolj kul stvari, ki so se ti zgodile 
na taboru.
Kanuji & bodypaint.

Kako se je odrezal tvoj vodnik, kako ti je 
šlo na taboru (tisti s funkcijami)?
Svojo funkcijo sem opravil profesionalno.

Kakšna je bila hrana, voda in vreme?
Hrana kul, voda fajn, vreme vroče.

Opiši dogodek s straže.
Katarino sem zmasiral.

Stanje tvojega šotora je …
Moj šotor je pospravljen.

Najljubša taborniška pesem …
Resničen svet.

Najbolj kul oseba na taboru …
Jure – od Katarine član.  

RAŠICA KOLESARIMO Z LIAMOM

Čas: 2h

Dolžina: 35km

Zahtevnost: za rekreativne kolesarje

Najvišja točka: Vrh Staneta Kosca, 641m

Izhodišče: Ljubljana

Zanimivosti med potjo: Vrh Rašice z 
razglednim stolpom

Iz centra Ljubljane kolesarimo proti 
Črnučam, kjer takoj za mostom čez Savo za-
vijemo levo(kažipot Gameljne). Pri gasilske 
domu v Gameljnah zavijemo desno(kažipot 
Rašica). Vzpnemo se od vasi, pri avtobusni 
postaji in sledimo planinskemu kažipotu 
proti domu na Rašici. Spuščamo se po isti 
poti do razpotja kolovozov, kjer zavijemo 
desno in na naslednjem križišču tudi desno 
(kažipot za Selo). 
Spuščamo se po makadamski cesti mimo 
dveh odcepov do asfalta. V križišču gremo 
naravnost čez potok. Naravnost gremo 
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tudi na naslednjem križišču, do glavne 
ceste Vodice-Ljubljana, kjer zavijemo levo. 
Na naslednjem križišču ponovno zavijemo 

levo potem pa desno do Tacna in nazaj v 
Ljubljano.
 zemljevid na  14 in 15 strani ->

Liam

7. TABOR JE POGUMEN. 

8. TABORNIK JE PLEMENIT. TABORNIŠKI ZAKONI
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OGNJI KVIZ

1. Kaj od naštetega ni vrsta ognja?
a) pagoda
b) lovski ogenj
c) piramida
d) ploščati ogenj

2. Kaj je posebnost stražnega ognja?
a) polena se nalagajo sama
b) je zelo primeren za kuhanje
c) je dvignjen od tal
d) vedno uspe

3. Kako se imenuje ogenj, ki na taboru ne 
sme ugasniti?
a) veliki ogenj
b) taborniški ogenj
c) večni ogenj
d) letošnji ogenj

4. Kakšna mora biti osnovnica pri piramidi?
a) sveža
b) suha
c) vseeno je
d) piramida nima osnovnice

5. Kaj je ruša?
a) ognjišče, preden ga obložimo s  
 kamni
b) način prižiganja ognja
c) zgornja plast tal, ki jo pred post 
 avljanjem ognja odstranimo
d) pogorišče

6. V katero smer naj bo obrnjena odprtina 
za prižig ognja?
      a) v smeri od koder piha veter
      b) obrnjena naj bo stran od vetra
      c) odprtine naj sploh ne bo
      d) vseeno je

7. Za kaj se uporablja lovski ogenj?
a) kot pomoč pri lovu
b) za privabljanje plena
c) za kuhanje
d) za odiranje plena

8. Česa od naštetega ogenj ne potrebuje 
za gorenje?
a) kisik
b) toplota
c) gorivo
d) veter

Katja

Odgovori: d), a), c), a), c), a), c), d)
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Že od nekdaj velja motorno kolo za ne-
varno prevozno sredstvo. To je dokazala 
turova motoristična sekcija - lahko bi jo 
okronali z nazivom bivša, saj že nekaj časa 
ne obstaja več. Člani so končno spoznali, 
da predolgo vztrajanje v motociklističnih 
vodah pusti poškodbe na zdravju. Do-
besedno »na udaru« so kolena, ključnica 
in ostale okončine. Poleg omenjenega, 
pa se omenjena prevozna sredstva never-
jetno hitro kvarijo. Iz zanesljivih virov smo 
izvedeli, da je največja težava ugotoviti 
nivo olja v motorju. Naše fante je končno 
srečala pamet in bodo, po najnovejših in-
formacijah, motorna kolesa zamenjali za 
kajake. Da, prav ste prebrali, za kajake. Kaj 
je botrovalo tej precej nenavadni odločitvi 
še ni znano. Govori pa se, da so se za to 
odločili, ko so prebrali strokovni članek na 
spletni strani www.topkajak.si. 

V rodu imamo fantiča, ki so mu pri srcu 
mlajše kriminalistke. To je ugotovil pred 
kratkim, ko je na obisk prišlo dekle v uni-
formi. Očitno pa je ljubezen obojestranska, 
saj si je dekle želelo ogledati njegovo sobo 
že na prvem zmenku…

Ljubljanski maraton bo letos bogatejši, 
saj se ga bo udeležil močan konkurent. Prip-
rave so zelo resne, saj je zmanjšal vnos snovi 
iz rdečih pločevink za 100%. Oboževalce 
skrbi, da ga ne bo tako drastičen ukrep stal 
življenja. Vsem oboževalcem sporočamo, 
da smo junaka slišali na Petkovškovem 

nabrežju kako je prepričeval sotekmovalce, 
da enega pa še bojo…

Na čelu rodu je prišlo do velikih 
kadrovskih sprememb. Mnogi se sprašujejo 
ali je bilo to sploh potrebno. Po mnenju 
strokovnjakov so bile spremembe nujne. 
Laična javnost pa se ob tem sprašuje, ali bo 
novo vodstvo sploh lahko sledilo ciljem, ki 
si jih je zadalo prejšnje vodstvo.

Prejšnji vikend je bilo na Bledu srečanje 
bistrih glav, na katerem so udeleženci pri-
pravili letni program dela. Debata je bila 
precej ostra, vendar so se udeleženci uspeli 
dogovoriti. Očitno rek »Noč ima svojo moč« 
drži, saj smo iz zanesljivih virov izvedeli, da 
je na omenjenem srečanju preskočila iskri-
ca. Ali je možno, da se rojeva nova ljubezen? 
O tem pa kaj več v naslednji številki…

NOVA LJUBEZEN? TRAĆI
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VICEV POLNA SKLEDA ZABAVA

Blondinka z novim avtom izsili tovornjakar-
ja. Jezen tovornjakar ji sledi do parkirišča, 
izstopi, s kredo nariše krog in reče mični 
blondinki: "Stoj tu notri v krogu in se ne pre-
makn iz njega dokler ti jaz tega ne rečem!"
Potem vzame ključ in ji spraska njenega 
novega jeklenega konjička. Pogleda blond-
inko in vidi, da se mu smeji. Ves jezen vzame 
kij in razbije vse šipe. Nato jezen tovornja-
kar vzame nož in ji prereže vse gume.
Ko pogleda blondinko, je ta že vsa rdeča od 
smejanja. Tovornjakar jo ima zadosti, gre 
do nje ter jo vpraša: "Kaj se toko smejiš?"
Blondinka : "Vsakič, ko me nisi gledal sem 
majčkeno iz kroga stopila!"

Ali ste vedeli, zakaj imajo črnci rajši belo 
čokolado?
Odgovor: Da se ne ugriznejo v prste.

Kako se reče skopuhu po kitajsko?
Odgovor: Kran - čan.

 V gozdu se je govorilo, da ima medved 
Medo seznam živali, ki jih bo pojedel. Pa se 
prvi opogumi jelen in gre k Medotu.
Jelen: "Medo, je res, da imaš seznam živali, 
ki jih boš pojedel?"
Medo: "Res je."
Jelen: "Sem na njem?"
Medo: "Si."
In naslednji dan najdejo mrtvega jelena.
Pa se opogumi volk in gre k Medotu: 
"Medo, je res, da imaš seznam živali, ki jih 

boš pojedel?"
Medo: "Res je."
Volk: "Sem na njem?"
Medo: "Si."
In naslednji Dan najdejo mrtvega volka.
Tretji Dan se opogumi zajček in vpraša: 
"Medo, je res, da imaš seznam živali, ki jih 
boš pojedel?"
Medo: "Res je."
Zajček: "Sem na njem?"
Medo: "Si."
Zajček: "Me lahko zbrišeš?"
Medo: "Lahko, ni problema."

Nauk zgodbe: komunikacija je ključ do 
uspeha
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ŽIVALICELENIVEC

Lenivci so eni izmed najbolj izstopajočih 
sesalcev. Živijo v tropskih gozdvih Severne 
in Južne Amerike, kjer jih najdemo v neza-
kritih krošnjah visokih dreves. Zoologi jih 
razvrščajo v dve družini glede na to ali imajo 
na sprednjih šapah po dva ali po tri prste. 
Dvoprsti lenivci so tudi večji in so aktivni 
ponoči, običajno okoli 10 ur. Triprsti lenivci 
so aktivni krajši čas, večinoma podnevi. Ti 
dve družini sta zelo tekmovalni in zato ne 
živita na istem območju, čeprav se njuna 
teritorija prekrivata.

Njihova telesna temperatura je močno 
pod vplivi zunanjega okolja in niha med 
30-34°C. Nizka in prilagodljiva temperatura 
jim prihrani veliko energije, sploh ker se 
zaradi okrnjenega miščja ne morejo ogreti 
z drgetanjem. Svojo telesno temperaturo 
lenivci tako uravnavajo s premikanjem na 
sonce in nazaj v senco.

Lenivci imajo okroglo glavo in sploščen 
obraz, majhni uhlji so skriti med dlako. Od 
drugih drevesnih sesalcev se razlikujejo 
po preprostem zobovju, imajo namreč le 
5 zgornjih in 4 spodnje meljake. Najbolj 
prepoznavna lastnost so njihove preob-

likovane dlani in stopala, ki se končajo  z 
8-10 cm dolgimi ukrivljenimi kremplji. Na 
zadnjih nogah imajo tako dvoprsti kot 
troprsti lenivci tri prste. Kožuh je iz goste 
zelenkaste dlake. To barvo mu dajeta 
dve vrsti modrozelenih alg, ki rastejo v 
vzdolžnem kanalu dlak. Dlake nasprotno 
kot pri večini sesalcev rastejo od okončin 
navzgor, ker veliko časa preživijo obrnjeni 
na glavo.

Lenivci so rastlinojede živali. Imajo velik 
večdelen želodec in kratko črevo, zato 
lahko traja tudi 1 mesec, da prebavijo poln 
želodec, izločajo pa enkrat tedensko in to 
vedno na isto mesto. Parijo se čez celo leto 
in imajo po enega mladiča, ki se skoti kar na 
drevju. Mati ga nato 6-9 mesecev prenaša, 
mladiček pa sesa le en mesec, nato pa iz ma-
terinega naročja smuka listje. Zanimivo je, 
da mladič podeduje po materi njen okus in 
si nato izbira listje določene vrste drevja. Ta 
lastnost jim omogoča preživetje v številčni 
skupnosti na istem območju aktivnosti, ne 
da bi morali tekmovati za prostor ali hrano.

Kity
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KOLESARIMO Z LIAMOM
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KOLESARIMO Z LIAMOM
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UTRINKI S TABORA

13.7.2010 - DAN I

Sonce. Vročina. Odličen začetek tabora 
v Krivoglavicah. Razdelimo se po šotorih, 
razpakiramo, razrolamo spalke in vse, kar 
paše zravn. Vročina. Kdo se je spomnil, da 
to počnemo sredi dne, ko je v šotoru najbol 
vroče. Toliko o odličnem začetku. 

Končno se spravimo v gozd poleg tabo-
ra, kjer nas čakjo postavljene tarče – piksne. 
Noro, postaneš GG in lahko streljaš s fračo. 
Seveda so nekakšne profesionalne frače, ki 
jih kupiš v trgovini in izgledajo res mega. 
Pripravili so nam tekmovanje in tako eden 
za drugim streljamo v piksne. Trije krogi 
so že mimo in še vedno ni nihče zadel niti 
enkrat. Streljanje s fračo je res zabavno, 
vendar pa ni lahko nekaj dejansko zadeti. 
Verjetno bi potrebovali malo več vaje. 

Tekmovanje je konec in še vedno ni nihče 
zadel v polno. Tako imamo vsi enako število 
točk (0 točk), zato smo vsi zmagovalci. Me 
res zanima, kaj bi bilo, če bi namesto...

15.7.2010 – DAN III

...pride Dumy in prižge ogenj. Ta večer 
je ogenj postavljen kot kup nametanih vej. 
Poimenovali so ga sračji ogenj, ker izgleda 
kot sračje gnezdo, ampak se strinjamo z 
ostalimi, da se jim enostavno ni dalo post-
aviti lepega ognja in so vse skupaj nam-
etali. Vstanemo. Pozdrav ognju. Sračji 
ogenj pravzaprav lepo gori. Končno na 
oder pridejo Špela, Pile in Pavlin. Čudno 
so našemleni. Začnejo nas pozdravlat in 
takrat mi postane jasno, da oponašajo tiste 
tri, ki so bili v komisiji na Talent šovu. Jurij in 
Tin pa oponašata Petra in Vida. Pa imamo 
skoraj pravi Talent šov tudi na taboru. Tako 
se zabavamo ob nastopajočih, voditelji in 
komisija so res originalni, vsake toliko pa 
še kakšno zapojemo. Na koncu zmagata 
Domen pa Matic, ki sta res razturala z di-
abolom. Škoda da se nisem prijavil, da bi 
jim pokazal...

Skriti Opazovalec
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PAMŽ INTERVJU

Pozdravljen taborovodja, kako si?
Odlično.
Kaj počneš te dni?
Po resnici? Lenarim in se psihično pripravl-
jam na začetek faksa. Aja, pa skrbim za ure-
jeno spletno stran. Priden Pamž ...
Z učenjem si že začel?
Ne, še...hehe
Začelo se je taborniško leto, kakšna so 
pričakovanja?
Hm...da bo organizacijsko vse ok, in da 
bo naslednji tabor presenetil s številom 
udeležencev.
Pa vloga taborovodje na letošnjem taboru? 
Kot kaže ti je pisana na kožo.
Hja, sem mislil da bo težje, ampak sem na 
koncu prav užival.
Four more years?
Ne. Naslednje leto pa še bom, zakaj pa ne.
Vodnik?
Nisem več. Delo z mlajšimi me seveda veseli, 
da ne bo kdo narobe razumel. Mogoče bi 
moral na tečaj, kako nekoga motivirati. To 
je bil največji problem...
Kako se pri tabornikih vidiš čez 10 let? 
Z enim majhnim murnom, hehe. En tak Pajor 
bom.
Punca?
Nimam.
Tabornice niso OK?  
Najboljše! Pa sej veš, murna hočem.
Hobiji?
Ne, še ... kajak nekoč. Narava, voda, adrena-
lin, razgledi. Vse to in še več hehe.

Kaj boš, ko boš velik?
Ojoj, kaj pa vem. Nekaj v zvezi z računalniki, 
ti povem čez nekaj let.
Vzorniki?
Mah nimam, a ga moram met? Vsi neke znane 
naštevajo. Nimam vzornika!
Kaj pa Alfi Nipič?
Ne, Alfi Nipič mi ni všeč.
Članek za ERTETE si že napisal?
Nisem hehe.
Potem pa hitro končajva, da ne bo težav. 
Hvala za Vaš čas!
Ok, hvala tebi.
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TUKAJ SO

Ste zjutraj spili kavo in nahranili svojo zlato 
ribico? Za kosilo pojedli malo krompirčka? 
In se zvečer nagradili še z obvezno tablico 
čokolade? Mnogo tujerodnih vrst se je že 
tako usidralo v našo kulturo, da smo že 
povsem pozabili od kod prihajajo. Pomemb-
no vplivajo na naše vsakdanje udobje in zado-
voljstvo…

Človek je tujerodne vrste prinesel iz dru-
gih dežel namenoma z naselitvami ali pa so 
te prišle kot slepi potniki med trgovskim 
tovorom. Številne domače živali (slavna 
želva rdečevratka) in rastline (topinambur) 
so ubežniki iz ujetništva ali vrtov. Njihovo 
širjenje se je še bolj okrepilo s povečanjem 
trgovine, turizma in čezmejnega prevoza 
blaga. Nekatere pomembno prispevajo k 
človeški blaginji, druge tako imenovane 
invazivne tujerodne vrste pa povzročajo 
nezaslišano gospodarsko, družbeno in 
okoljsko škodo. Evropska unija porabi okoli 

12 milijard EUR za nadzor in poravnavo 
škode, ki jo povzročijo invazivke. Invazivne 
rastline in živali se zelo dobro znajdejov 
tujini. Nevarnosti, ki so jim preprečevale, 
da bi se na svoji zemlji preveč razmnožile 
so ostale doma. V novem okolju se lahko 
brezskrbno razmnožujejo in širijo. Potrebu-
jejo vedno več in več življenjskega prostora 
in končno z domačega praga napodijo av-
tohtone rastline in živali, ki so pri nas že 
od nekdaj in zasedejo njihova domovanja.

 
DAISE je projekt v katerem strokovnjaki 
popisujejo invazivne vrste v Evropi. Na 
njihovi spletni strani (http://www.europe-
aliens.org/speciesTheWorst.do) je opisano 
kar 10822 tujih vrst, ki vdirajo v evropsko 
območje. Čeprav niso vse vrste invazivke, 
pa je med njimi kar okoli 163 vrst, ki resno 
ogrožajo evropske ekosisteme. Vsako leto 
se v novo okolje ustali več kot ena vrsta 
in zaenkrat ne kaže, da se bo kaj spreme-
nilo. Večina invazivnih vrst prihaja iz Azije 
in Severne Amerike. 

V vsaki številki Erteteja (dokler pelinolistna 
ambrozija ne zavlada svetu) bomo v rubriki 
»Tukaj so«  predstavili eno izmed invazivnih 
vrst, ki vdirajo ali pa so že zasedle ekosis-
teme v Sloveniji. Osredotočili se bomo 
predusem na grožnjo, ki jo predstavljajo 
našemu prostoru in načinom za zatiranje. 
Dobrodošla so tudi vsa vprašanja in razs-
vetlenja, ki se vam porajajo ob branju.      

Saša

INVAZIVNE VRSTE TUDI 

PRI NAS
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ZAKAJ ČLANKI NE 

PADAJO Z NEBA?

V: Spoštovani Doktor Modroslav. Vašo ru-
briko že od vsega začetka z veseljem prebi-
ram. Nikoli pa si nisem mislila, da bom tudi 
sama kdaj v takšni stiski, da ne bom našla 
druge rešitve, kot da se obrnem na vas. 
Sedaj pa se je zgodilo ravno to. Pred časom 
sem prevzela vlogo urednice rodovega 
glasila. Na začetku je vse teklo kot po maslu 
in v samem delu sem neizmerno uživala. 
Čez nekaj časa pa so se začele pojavljati 
težave. Člankov je bilo vedno manj, nihče 
več se ni držal postavljenih rokov in vedno 
težje je bilo napolniti naše glasilo. Veselje do 
dela je usahnilo, pred izidom vsake številke 
pa z grozo preštevam prejete prispevke in 
se sprašujem, če jih bo dovolj, da zapolnimo 
vsebino. Sploh ne vem več kaj naj naredim.

Popotnica

O: Tole je pa en zelo resen problem. Žal 
se takšne stvari ne dogajajo samo tebi, 
ampak jih je polno okoli vseh nas. Delo 
je vse manj cenjeno in ker se dela ne ceni 
dovolj dobro ljudje tudi sami izgubijo voljo 
do dela. Spomnim se delovnih akcij iz moje 
mladosti, ko smo garali od jutra do večera. 
Bilo je naporno, vendar pa smo bili zaradi 
tega kar smo naredili spoštovani in smo 
zato delo opravljali z veseljem. Posledično 
pa smo ga tudi kvalitetno opravili. Vem, da 
so se od takrat časi sicer spremenili, vendar 
pa verjamem, da še obstaja upanje, da se 

KOTIČEK MODROSLAVA

nekatere stvari popravijo na bolje. Vendar 
pa mora vsakdo dati od sebe vse kar lahko. 
Starejši člani rodu bodimo zgled ostalim 
in sami napišimo kak članek, pa čeprav 
tega od nas ne zahteva nihče. Malo mlajši 
imejte v mislih to, da ste sedaj na vrhuncu 
svojih moči in da bi se spodobilo, da date 
od sebe največ kar zmorete. Na tem mestu 
pa vabim tudi vas, naše najmlajše bralce, k 
temu, da sami napišete kak prispevek za 
našo revijo. Lahko govori o čemerkoli kar 
vas zanima. Urednica ga bo z veseljem ob-
javila. Pri tem vam lahko pomagajo tudi vaši 
starši, če pa so tudi sami dovolj zagnani, da 
bi kaj napisali, bo urednica navdušena. Od 
tebe mlada urednica pa pričakujem samo 
to, da ostale člane rodu spodbujaš k pisanju 
člankov in da jih tudi pohvališ, ko se bodo 
pri temu izkazali. Prepričan sem, da bodo 
potem tudi sami dobili več veselja do dela 
in da se bo to poznalo tudi na končnem 
rezultatu.

Modroslav

P.S. Tudi Doktorju Modroslavu se očitno že 
močno poznajo leta. Po tem, ko je zamudil 
vse možne roke, je odgovor na težavo ured-
nice spisal šele v poznih večernih urah, le 
dan pred tem, ko je šlo glasilo v tisk. Zato 
obljublja, da se to ne bo več zgodilo in da se 
bo tudi sam popravil.

Imate problem ? Sporočite ga uredništvu in 
Doktor Modroslav vam bo pomagal.



20 

VOD SE PREDSTAVI

NUŠA BABNIK

Vod: Zmaji in Sumo kokice
Teža: 54 kg
Višina: 161 cm
Starost: 16 let
Svoj vod bi opisal/a: **sŁaTki maŁi** 
Kako ste izbrali ime: Po hudih trenjih smo 
demokratično izglasovali ime.
Po čem ste prepoznavni:  po večinski 
prisotnosti predstavnic ženskega splola 
v vodu.
Najljubši taborniki: Zmaji valda
Si že bil/a na taboru, kako je bilo: Bila 
sem sedemkrat. Vsakič je boljše.
Skrivno sporočilo vodu: Upam, da veste, 
da ste super…

ZMAJI

NEŽA POMPE

Vod: Zmaji in Sumo kokice
Teža: 58 kg
Višina: 173 cm
Koliko časa si že tabornik/ca: Vse od 
tretjega razreda naprej...
Starost: sweet sixteen
Svoj vod bi opisal/a: Dobri po srcu in 
taborniki po duši.
Kako ste izbrali ime: Začutili smo ga.
Po čem ste prepoznavni: Po nuši.
Najljubši taborniki: Kuhar.  
Si že bil/a na taboru, kako je bilo: Ah 
bedno... Ne sej ne! :D
Skrivno sporočilo vodu: Prehitro boste 
zrasli :)

HTTP://WWW.ZMAJI.BLOGSPOT.COM/



ELA SENČAR
Teža: 100 slonov
Višina:136 cm
Koliko časa si že tabornik/ca: 10000 let
Svoji vodnici bi opisal/a:najbolj prijazni, 
veseli, zabavni
Kako ste izbrali ime: z glasovanjem
Najljubši taborniki: Nejc, Vid, Neža, Nuša
Si že bil/a na taboru, kako je bilo:  Na 
taboru bilo je kul, carsko, zabavno
Skrivno sporočilo vodnicama: Sta kul.

MAJA PESEK

Teža: 26 kg
Višina: 127 cm
Koliko časa si že tabornik/ca:Tabornica 
sem že dve leti.
Svoji vodnici bi opisal/a:Moji vodnici sta 
Nuša in Neža: vesela, nasmejani in hecni.
Kako ste izbrali ime:Z glasovanjem.
Po čem ste prepoznavni:Prepoznavni 
smo po pridnosti.
Najljubši taborniki:Neža in Nuša
Si že bil/a na taboru, kako je bilo:Sem 
bila na ZIMOVANJU, imela sem se super.

PATRICIJA PETRIČ

Teža: 25 kg
Višina:131 cm
Koliko časa si že tabornik/ca: Tabornica 
sem 1000.
Svoji vodnici bi opisal/a:Lepi, sta ženski 
spol, zaljubljeni
Kako ste izbrali ime: Z glasovanjem

Po čem ste prepoznavni: Po pospravl-
janju.
Najljubši taborniki:Neža, Nuša
Si že bil/a na taboru, kako je bilo:Bila sem 
na zimovanju, bilo je super.
Skrivno sporočilo vodnicama: Nič nista 
se na nas drle.
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HANA URŠIČ PETROVČIČ

Teža: 14 slonov
Višina:141 cm
Koliko časa si že tabornik/ca:Tabornica 
sem 2 leti
Svoji vodnici bi opisal/a: Moji vodnici sta 
Nuša – Ima kratke lase in se smeje. Je 
prijazna. In Neža- Je vesela in zabavna. Je 
prijazna.
Kako ste izbrali ime: Z glasovanjem.
Po čem ste prepoznavni:Prepoznavni 
smo po Z – Zmaji.
Najljubši taborniki: Nuša, Neža, Ivana
Si že bil/a na taboru, kako je bilo: 1. 
Taboru, bilo je super.
Skrivno sporočilo vodnicama:  Nuša: 
Rada bi, da bi bila vedno moja vodnica.
Neža: Rada sem v tvoji bližini.

IVANA VUKŠINIĆ

Teža: 30kg
Višina:130 cm
Koliko časa si že tabornik/ca:Tabornica 
sem že drugo leto.
Svoji vodnici bi opisal/a:Moji vodnici sta 
Neža in Nuša- smešni, prijazni.
Kako ste izbrali ime:Z glasovanjem.
Po čem ste prepoznavni:Smešni.
Najljubši taborniki:Nuša, Neža
Si že bil/a na taboru, kako je bilo: Na 
taboru, super kul. 
Skrivno sporočilo vodnicama: Sta zelo 
zabavni in veliko smo se že naučili o 
tabornikih. Naučili sta nas veliko igric.
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LUNA KREGAR

Teža: Dve mravlji. 
Višina:146 cm
Koliko časa si že tabornik/ca:900 let
Svoji vodnici bi opisal/a:Neža, Nuša – 
smešni, zabavni in prijazni
Kako ste izbrali ime:Z glasovanjem
Po čem ste prepoznavni:Po prijaznosti
Najljubši taborniki:Nuša,Neža
Si že bil/a na taboru, kako je bilo: 1 na 
taboru, 1 na zimovanju. Bilo je kul.
Skrivno sporočilo vodnicama: Zaljubljena 
sem v nobenga!

MARKO ŠEHOVIČ

Teža: 51 kg
Višina:147 cm
Koliko časa si že tabornik/ca:Tabornik 
sem 3 tedne.
Svoji vodnici bi opisal/a:Neža je prijazna. 
Nuša zelo smešna. V Nežo sem zaljubljen. 
Kako ste izbrali ime:Z glasovanjem.
Po čem ste prepoznavni: Po želvah
Si že bil/a na taboru, kako je bilo:  Nikjer 
nisem bil, ne na taboru, ne na zimovanju.
Skrivno sporočilo vodnicama: Jure je v 
Luno, jaz pa v Nežo. 

MAŠA ŽAUCER

Teža: Dva slona
Višina: 137 cm
Koliko časa si že tabornik/ca: Tabornica 
sem že 2 desetini svojega življenja

Svoji vodnici bi opisal/a:Smešni, zanimivi, 
ustvarjalni
Kako ste izbrali ime:Z glasovanjem
Po čem ste prepoznavni: Ustrajnosti
Najljubši taborniki:Neža, Nuša
Si že bil/a na taboru, kako je bilo: Na 
zimovanju in taboru in bilo je super!
Skrivno sporočilo vodnicama: Sta 
najboljši vodnici!
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5-KA ZAVLADA SVETU ZGODBICA

___________________________________

Preden pa res začnem z našo zgodbo 
moram še opisati okoliščine in sile, ki so 
vladale na dan, ko se prične naša zgodba 
in ki na sploh vladajo svetu v katerem se 
zgodba dogaja. Mogoče najpomembnejši 
podatek, ki se tiče naše zgodbe je, da je v 
tem svetu številka pet magična, kar pomeni 
da karkoli ki je povezano s to številko pri-
dobi neverjetne lastnosti/sposobnosti. V 
povezavi sz omenjenim podatkom je nato 
potrebno omeniti da je dan, ko se naša 
zgodba prične peti dan v petem mesecu v 
petem letu vladanja petega kralja dežele 
(vidite na kako poseben dan smo vstopili 
v zgodbo). 

Torej, kot je bilo že prej omenjeno ja bil na 
ta dana narejen lok in rodil se je peti sin v 
družini. Pa stopimo pogledat zakaj je en lok 
tako poseben. Navkljub vsem okoliščinam 
tistega dne, je to vseeno bil navaden lok, ni 
zgledal nenavadno, ni imel nenavadnih last-
nosti. Se je pa tega loka držala prerokba, 
ki pravi da kot prvi lok napravljen ta dan, 
go bo nemogoče napeti vsem razen eni 
osebi, ki bo rojena peti sin na ta dan in da 
bo ta mož s tem lokom sposoben ali ve-
likih dejanj ali pa velikega zla. (na žalost je 
večina prerokb takšnih, da vseeno puščajo 
možnost, da bo prerokovani heroj postal 
največji zlobnež na svetu.)  

Đoni



MMM...

Potrebujemo:  - 1kg moke tip 500
  - vodo
  - 2-3 žličke soli

Priprava :Pred pričetkom si umijemo roke 
in pripravimo vse sestavine in pripomočke.
V menažki, kotličku ali celo vrečki zmešamo 
(skoraj vso) moko in sol, nato postopoma 
dodamo še vodo, s kazalcem mešamo 
dokler se masa ne spremeni v kose. Z ro-
kami nato zgnetemo maso, da postane 
elastična in voljna. To traja nekaj minut. 
Pri tem si pomagamo z dodajanjem vode 
in preostale moke. Ko smo dobili lepo 
testo, ga razdelimo na več kosov v velikosti 
marelice. Vsak kos z rokami sploščimo do 
debeline 2-3 mm.
Nato pripravimo ognjišče tako, da raz-
poredimo žerjavico po ognjišču in more-
bitne goreče palice umaknemo na stran. 
Lepinjo položimo direktno na žerjavico in 

počakamo, da se začne napihovati (cca 30 
sec do minute). Ko se to zgodi počakamo še 
cca 10 sec, nakar lepinjo obrnemo, najbolje 
na svežo žerjavico. Po cca 30 sekundah oz, 
ko je na obeh straneh zlato zapečena jo 
odstavimo na čist kamen, kjer naj počiva 
vsaj minuto in taborniška lepinja je priprav-
ljena! Omenil bi še, da vsaka lepinja ugasne 
kar nekaj žerjavice tako da ni primerna 
za velike količine, ker je potrebno vmes 
ponovno razžareti oglje. Idealno je peči 
lepije na žerjavici, ki je ostala od večernega 
ognja.

Lepinjo lahko jemo samo, namazano ali kot 
prilogo hrenovki in podobnem.

Za izboljšanje okusa lahko v testo dodamo 
še nekaj žlic olivnega olja.
              Grega 

TABORNIŠKA LEPINJA



26 

ERTETESMARICAJAZ SEM PA DANES 

DEŽURNI

    A  E
 Jaz sem danes dežurni, dežurni
 E7    A
 dež mi pada pred durmi, pred durmi.
    H
 Ce bo še dolgo padalo, padalo
 E     E7 A
 bo menaže premalo, premalo.
 A             E      E7 
 Celo noc je straža spala rosa je nanjo
         A
 padala, padala.
 A             E      E7 
 Celo noc je straža spala rosa je nanjo
         A
 padala, padala.

 Jaz sem danes dežurni, dežurni.
 Sonce mi sije pred durmi, pred durmi.
 Ce bo še dolgo sijalo, sijalo,
 Bo pijace premalo, premalo.
 
 Celo noc je straža spala,...
 
 Jaz sem danes dežurni, dežurni.
 Sneg mi pada pred durmi, pred durmi.
 Ce bo še dolgo padalo, padalo,
 Bo kurjave premalo, premalo.
 
 Celo noc je straža spala...



 27      

ZABAVAPOSKUS

Potrebuješ:
- malo pločevinko 0,33l (lahko od  

 Coca-cole, Fante, …)
- plinski gorilnik
- večjo prozorno skledo,
 napolnjeno  z vodo
- malo vode
- držalo za pločevinko (lahko tiste  

 dolge »vilice«, s katerimi obračaš  
 meso na žaru)

Potek:
V pločevinko nalij malo vode-toliko, da 
dobro prekrije dno. Prižgi plinski gorilnik. 
Primi pločevinko z držalom in jo začni seg-
revati nad gorilnikom. Voda v pločevinki 
bo počasi zavrela in ko se iz pločevinke-
odprtine skozi katero piješ pijačo-začne 
kaditi oz. začne uhajati vodna para, jo zelo 
hitro obrnjeno na glavo -se pravi z odprtino 
navzdol- potopi v vodo, v veliki prozorni 
skledi. Pazi, da se ne ustrašiš, ker malo 
zaropota in … Kaj se zgodi?

Špela
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Trije znanja željni taborniki (Jure, Neža 
in Nuša) smo se konec avgusta odpravili 
na vodniški tečaj, ki se je odvijal v Idrskem 
pri Kobaridu. Že takoj po prihodu nas je 
kopica neznanih ljudi, ki jim bomo kasneje 
rekli kar mentorji, pričakala s sprejemnimi 
igrami. Tako smo se tudi razdelili v štiri vode 
(Mastiči, Pikice, Hadvao in še en) in šli na 
kratek lov na lisico. Po prihodu v tabor 
smo postavili šotore, se razpakirali in šli 
na prvo delavnico – pravna odgovornost. 
Večerjo nam je skuhala kuhar'ca Magda, 
legenda v roza kopalkah. Kopali smo se v 
res luškanemu tolmunčku, ki je v deževnih 
dneh močno narastel. Teh pa ni bilo malo, 
saj je dežavalo vsaj polovico tabora. Poh-
valiti moram najin šotor, ker je eden izmed 
redkih, ki ni premočil. Neža je 24. imela 
rojstni dan in dobila toplo darilo, ki jo je 
grelo ponoči. Na tak večer nas je obiskal 
gorski reševalec, ki je predstavil svoje delo 
in povedal tisoč in eno dogodivščino, ki jo 
je doživel na svojem delu. Naslednji dan pa 
nas je čakal šok, pet minut pred odhodom 
smo namreč izvedeli, da si moram spakirati 
za na bivak. Naša naloga med orientacija 
je bila, da naberemo čimveč užitnih rastli 
– zelišč in gob, ki jih bomo kasneje pojedli. 
Misijo smo opravilli, saj na koncu dneva ni 
bil nihče lačen. Zjutraj smo se vrnili v tabor 
in imeli vodove sestanke, ki smo jih prip-
ravili sami. Delavnic je bilo ogromno, Neži 
je bila še posebej všeč prva pomoči, meni 
pa timsko delo. Tu res najde vsak nekaj 

zase. Med »pavzami« smo igrali odbojko, 
počivali v senčki ali pa se šli zanimive igre. 
V teh desetih dneh smo postali zelo dobri 
prijatelji in pravzaprav sodelavci – vodniki. 
Opravili smo pisni in praktični del izpita in 
dobili naziv strokovni sodelavec v športu 1. 
Pridobljeno znanje nam bo še kako koristilo 
pri delu z MČ-ji. Ker težko zdržimo drug 
brez drugega smo imeli oktobra že reunion. 
Skratka bilo je super in komaj čakam na 
naslednji vodniški tečaj.

Nuša

DOŽIVETJA IN POLVODNIŠKI TEČAJ  
IDRSKO PRI KOBARIDU



Taborniški pozdrav.

Smo prostovoljno taborniško društvo, ki že od svoje ustanovitve usmerja svojo ener-
gijo v delo z otroki in mladino. Otrokom poskušamo omogočiti kvalitetno preživljanje 
prostega časa, bodisi v naravi, športnem igrišču ali gledališču. Trudimo se, da mladi 
odrastejo v odgovorne in samostojne ljudi. To nam uspeva s programom, ki obsega 
redna tedenska srečanja in številne aktivnosti ob koncu tedna in v času šolskih počitnic. 

Za izvajanje kvalitetnega programa so potrebna finančna sredstva. Prosimo vas, če 
izkoristite možnost, ki jo nudi Zakon o dohodnini in del dohodnine (0,5 %) namenite 
našemu društvu. Naj poudarimo, da to za vas ne pomeni nobenega stroška, saj bi v 
primeru, da se za namenitev dela dohodnine ne odločite, ta del ostal državi.

Svoj del dohodnine darujete tako, da najkasneje do konca meseca decembra izpolnete 
priložen obrazec in ga pošljete na naslov Davčne uprave Republike Slovenije:

Naslov DURS:  Ministrstvo za finance 
   Davčna uprava Republike Slovenije 
   Šmartinska cesta 55, p. p. 631  
   1001 Ljubljana 

V kolikor želite kakršnekoli dodatne informacije, lahko pokličete ali pišete na: 

tel: 040 255245 (Grega)   rod.trsati.tur@gmail.com 

Več informacij lahko najdete na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije.

Za donacijo se vam najlepše zahvaljujemo.

Z naravo, k boljšemu človeku!                                                                         
    Taborniki rodu Tršati Tur.


