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LETNI TABOR ŠD NARODNI DOM
Sašo Barle
IZVLEČEK
ŠD Narodni dom je, kot pravni naslednik Južnega Sokola, začetnik organizirane telovadbe na
slovenskem. Od leta 1952 je del vsakoletne dejavnosti, ki jih društvo pripravlja za svoje člane,
tudi letni tabor. Z organizacijo letnih taborov so v društvu želeli v poletnih mesecih preseliti
delovanje društva iz telovadnice v naravo in medsebojno povezovati članstvo ter posledično
s tem še krepiti pripadnost društvu Taborjenja v šotorih je društvo organiziralo najprej v
Savudriji, naslednje leto v Omišlju na Krku, nato pa od 1954 do vključno 1959 na Valovinah pri
Puli. Po selitvi leta 1960 na novo lokacijo pri Premanturi, so v društvu kupili lastno zemljišče v
izmeri skoraj 20.000 m2 in na njem, predvsem s prostovoljnim delom in požrtvovalnostjo
nekaterih posameznikov, zgradili lasten tabor, ki ima vso potrebno infrastruktuo za izvedbo
vsakoletnih taborjenj. Življenje na taborih se je skozi leta spreminjalo in prilagajalo aktualnim
družbenim razmeram. Kljub vsemu pa je skozi zgodovino ohranilo osnovna načela na katerih
je bilo zgrajeno že prvo taborjenje. To pa je kolektivno sodelovanje pri delovanju in urejanju
tabora, medsebojna pomoč in aktivno preživljanje prostega časa v naravi in z naravo.
V današnjih časih letni tabor v Premanturi še vedno predstavlja zelo pomembno dejavnost v
društvu, ki je tudi najbolj množično obiskana. Vsako leto okoli 650 članov društva del svojega
poletnega dopusta preživi v društvenem taboru v Premanturi. In med temi se vedno znova
spletajo nova in nova prijateljstva in znanstva.
Diplomska naloga je monografskega tipa z deskriptivno metodo dela zbiranja podatkov s
pregledovanjem arhivskega gradiva in pričevanji nosilcev taborne dejavnosti. Za lažjo
predstavitev smo uporabili tudi dostopno slikovno gradivo.

Key words: The sports association Narodni dom, annual summer camp, Premantura, tent
camping
ANNUAL SUMMER CAMP ORGANISED BY THE NARODNI DOM
Sašo Barle
ABSTRACT
The sports association Narodni dom is an official successor of the Južni Sokol, the first center
of organised physical training on the Slovenian territory. Since 1952 the Narodni dom has
been holding its annual summer camp. These yearly camps allowed for indoor gym activities
of the association to be transferred outdoors. The aim of the summer camp was also to
develop a sense of belonging among the membership by strengthening the relationships
among members. The first tent camping was held in Savudrija, the following year it moved to
Omišalj on the island of Krk. Between 1954 and 1959, it moved to Valovine near Pula to finally
settle at a new location near Premantura, where the Narodni dom purchased a campground
of its own. A camping place was erected on nearly 20000 m2. The infrastructure, which was
constructed by the dedicated members, allows for the organisation of yearly camps. Over the
years, the life in the camping was changing and adapting to the social conditions.
Nevertheless, the basic principles of the first camp remained unchanged: cooperation in the
work and organisation of the camp, mutual help and active leisure in nature with nature.
Currently, the Premantura annual camp is among the important and the most popular
activities of the Narodni dom. Each year some 650 members spend part of their holiday in
Premantura, thus building new bonds and friendships.
This study in monograph form uses a descriptive method to analyse the data obtained in
available archive materials and in interviews with the organisers of summer camps. Graphic
material was used to support the presentation of data.
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1. UVOD

1.1. KRATKA ZGODOVINA ŠPORTNEGA DRUŠTVA NARODNI DOM LJUBLJANA
Športno društvo Narodni dom, pravni naslednik telovadnega društva Južni Sokol, je
najstarejše telovadno društvo v Sloveniji in je bilo ustanovljeno leta 1863. Priprave na
ustanovitev slovenskega telovadnega društva so se pričele že leta 1862. 27. julija tega leta je
bil sprožen poziv za pristopanje k snujočemu društvu, izvolili so pripravljalni odbor in sestavili
društvena pravila. V pozivu so zapisali, da bi bilo koristno, da bi se: »...gimnastika tudi v
Ljubljani bolj vdomačila in da bi se napravilo gimnastično ali telovadno društvo« (Poziv, 1862).
Pod poziv se je podpisalo 51 enakomislečih Ljubljančanov. Ustanovni občni zbor nastajajočega
društva je bil 1. oktobra 1863 v prostorih ljubljanske čitalnice. Na občnem zboru se je zbralo
70 članov, vodil ga je dr. Fran Žerovec. Za prvo starosto je bil izvoljen dr. Etbin Henrik Costa,
prvi učitelj je bil Štefan Mandič. Društvo je dobilo ime Južni sokol, po vzgledu poldrugo leto
prej ustanovljenega Praškega sokola, ki pa ni imel neposrednega vpliva na ustanovitev
Južnega sokola. Glavno vodilo društva je bil rek, ki je bil zapisan že na pozivu k ustanovitvi
društva: »Mens sana in corpore sano – Zdrava duša v zdravem truplu.« (Čuk, Pavlin, Zupančič,
Brodnik in Crnek 2003; Čuk 2014).
V zgodnjem obdobju delovanja društva je konec leta 1863 nastal prvi strokovni zapis o
telovadbi v slovenskem jeziku za katerega je poskrbel Etbin Henrik Costa ter prva strokovna
knjiga Nauk o telovadbi (prvi del 1867, drugi del 1869), ki so jo pripravili Viktor Coloretto, Fran
Levstik in dr. Tomšič. Društvo je bilo sprva močno politično dejavno, kar pa ni bilo vedno po
godu tedanji avstro-ogrski oblasti. V narodno buditeljskem smislu je bil Sokol podoben
čitalnicam, a se je od njih razlikoval po tem, da je gojil še telovadbo kot svojo posebno
dejavnost. Leta 1867 je prišlo verjetno najtežje obdobje za društvo in Sokole, saj je deželna
oblast izkoristila pretep med Slovenci in Nemci za razpustitev društva. Vendar pa je bilo
društvo naslednje leto obnovljeno pod novim imenom Ljubljanski Sokol in nadaljevalo svoje
poslanstvo (Čuk idr., 2003).
S prihodom dr. Viktorja Murnika v devetdesetih letih 19. stoletja, verjetno najbolj pomembne
osebnosti v celotni zgodovini slovenskega športa, prav gotovo pa na področju telovadbe in
gimnastike, je v društvu zapihal nov veter. Društvo se je posvetilo predvsem športni dejavnosti
oz. krepitvi telesne in moralne moči. Pod njegovim vodstvom so v društvu, v okviru novih
organizacijskih ukrepov, leta 1896 ustanovili društveni vaditeljski zbor. V društvu so imeli že
pred tem vaditelje in predtelovadce, ki so vedeli, da je treba telovaditi, niso pa vedeli kako,
saj niso poznali nobenega sistema telovadbe, še posebno ne sokolskega. Novi vaditeljski zbor
pa je dobil povsem novo vlogo v društvu. Postal je dejanski vodnik društva, ki je skrbel za
uvajanje sistematično usmerjene telovadbe s ciljem napredovanje in tudi zmagovanja na
tekmah ter dobil samostojnost v okviru društvene uprave. Dve leti kasneje pa še ženski
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vaditeljski zbor. Od takrat naprej ženske brez prekinitve sodelujejo organizirano na področju
telesne kulture. Pod vodstvom Murnika ustanovijo leta 1905 tudi Sokolsko zvezo Slovenije
(Stepišnik, 1974). Že leta 1907 je Murnik peljal slovenske telovadce na svetovno prvenstvo v
Prago. O takrat naprej so se društveni tekmovalci redno udeleževali velikih tekmovanj.
Dosegali so številne uspehe. Naj jih omenimo samo nekaj: Peter Šumi dvakratni zaporedni
svetovni prvak v mnogoboju v letih 1922 in 1926, Miro Cerar dvakratni olimpijski prvak in
trikratni svetovni prvak na konju z ročaji med leti 1962 in 1970, Mitja Petkovšek dvakratni
svetovni prvak in štirikratni evropski prvak na bradlji med leti 2000 in 2008 ter Sašo Bertoncelj
zmagovalec prvih evropskih iger ter dvakratni nosilec bronaste medalje na evropskem
prvenstvu na konju z ročaji med leti 2010 in 2015. Seveda je potrebno omeniti tudi trenerje
društva, ki so poleg Murnika sodelovali pri razvoju in uspehih tekmovalcev: Boris Gregorka,
Janez Šlibar, Ivan Čuk, Edvard Kolar in Sebastijan Piletič (Brodnik, 2001).
Po telovadnem svetovnem prvenstvu v Ljubljani, leta 1970, vrhunska telovadba v društvu ni
bila več tako izrazito pomembna. V tem času je bilo v društvu več poudarka na razvoju
rekreativnih programov in letnega tabora v Premanturi. Leta 1991 je društvo zapustila sekcija
ritmične gimnastike, katere razvoj se je začel ravno v Narodnem domu. Gonilna sila razvoja je
bila Jelica Vazzaz, ki je za svoje delo prejela tudi najvišje športno priznanje Bloudkovo nagrado.
V začetku devetdesetih let se je s prihodom Ivana Čuka zopet začela razvijati vrhunska
telovadba, ki je v začetku 21. stoletja doživela ponoven razcvet z uspehi Mitje Petkovška in
Saša Bertonclja, ki sta oz. še vedno trenirata pod vodstvom trenerjev Edvarda Kolarja in
Sebastijana Piletiča (Čuk idr., 2003). Ena od večjih prelomnic v delovanju društva se je zgodila
leta 2012, ko se je bilo društvo, zaradi celovite prenove starega dela Narodne galerije
(Narodnega doma), prisiljeno umakniti galerijski dejavnosti in svoje novo domovanje najti v
Študijski telovadnici, ki je bila v preteklosti dom vrhunske gimnastike. Društvo je leta 2014
uredilo pravne zadeve glede lastništva Študijske telovadnice in jeseni 2015 končalo celovito
prenovo Študijske telovadnice. Še vedno pa ostaja v društvu skrita, že več kot 80 let stara,
želja po novem in sodobnem domu, ki bi omogočal nadaljnji razvoj enega največjih
ljubljanskih društev.
Društvo je za svoje delovanje in prispevek k razvoju telesne kultur oz. športa prejela vrsto
domačih in mednarodnih priznanj. Najbolj pomembna med njimi so:
- Priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja za odličnost v športu, leta 2003;
- Nagrado mesta Ljubljana, leta 1977 in 2003;
- Bloudkovo nagrado, leta 1967 in 1990;
- najvišje civilno odlikovanje v SFRJ – Red zaslug za narod z zlato zvezdo, leta 1973;
- najvišje civilno odlikovanje v Republiki Sloveniji – Zlati red za zasluge za izjemen
prispevek k popularizaciji slovenskega športa in razvoju vrhunskega športa, leta 2013
(Čuk, 2014).
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1.2. IZLETI, ZLETI, TABORI
Že od samih začetkov so imele v društvenem življenju pomembno vlogo tudi dejavnosti, ki so
se dogajale izven telovadnice. Prva oblika tovrstnega dogajanja so bili izleti, ki so jih opravljali
člani društva po vsej Sloveniji že kmalu po ustanovitvi društva. Na takih izletih so bili lepo
sprejeti. Dekleta so z rožami krasila Sokole in njihove prapore, na poti skozi vasi so ljudje
prižigali sveče in prekipevali od navdušenja. Ob vrnitvi pa so jih pozdravljali narodno čuteči
Ljubljančani. Posebno slovesen izlet je bil 25. 6. 1868 skozi Ježico, Gameljne in Tacen v
Šentvidu, kjer je Sokole veličastno sprejelo na tisoče ljudi, saj je bil to prvi nastop naslednika
Južnega Sokola, ki je prevzel ime Ljubljanski sokol. (Stepišnik, 1974). Poleg tovrstnih izletov je
društvo skozi svojo celotno zgodovino organiziralo za članstvo različne izlete v naravo in na
smučanje, ki pomembno vplivajo na krepitev društvene pripadnosti in celostni razvoj človeka.
Društveni člani so se po drugi svetovni vojni dolgo časa organizirano udeleževali tudi
ljubljanskega Pohoda ob žici. Udeležba je bila vrsto let eden izmed pogojev za sprejem na letni
tabor.
Naslednja oblika druženja v društvu so bili vsesokolski zleti, množične telovadne prireditve,
na katerih so prikazovali društveno delovanje. Na tovrstnih zletih oz. kasneje telovadnih
nastopih se je zbralo izjemno veliko število gledalcev, ki so si lahko ogledovali atraktivne
skupinske nastope. Prvi tovrstni zlet je društvo pripravilo ob počastitvi 25. obletnice
ustanovitve Južnega Sokola. Največji zlet, pri organizaciji katerega so tudi nekateri društveni
člani prispevali pomemben delež, se je zgodil leta 1922, je bil 1. jugoslovanski vsesokolski zlet.
V njegovem sklopu je potekalo tudi gimnastično svetovno prvenstvo. Za to priložnost so ob
Linhartovi cesti v Ljubljani zgradili največji slovenski stadion vseh časov, na katerem je bilo
prostora za več kot 55.000 gledalcev. Na skupnem zletnem nastopu je nastopilo 3.000 članov
za njimi pa še 2.432 članic. Obe skupni sestavi je pripravil Murnik. Na velikem zaključnem
sprevodu je sodelovalo okoli 12.000 ljudi, vse dni zleta si je manifestacije in tekmovanja
ogledalo okoli 100.000 obiskovalcev. Zelo množičen je bil tudi peti jugoslovanski pokrajinski
vsesokolski zlet, ki so ga organizirali v počastitev 70-letnice društva leta 1933 v Ljubljani.
Nastope okoli 20.000 Sokolov iz vse Jugoslavije in preko 6.000 sokolov iz Češkoslovaške si je
na Letnem telovadišču ogledala velika množica gledalcev. Vrhunec zleta je predstavljala točka,
ki jo je sestavil Murnik, v njej pa so nastopali vsi društveni oddelki. Vaje v njej so bile
sestavljene od najbolj osnovnih prvin do najbolj zahtevnih (Čuk, 2014; Stepišnik, 1974). Zleti
kot oblika množičnih manifestacij moči in sposobnosti, so se ohranili vse do današnjih dni.
Društvo vsakih 10 let organizira veliki telovadni nastop, ki združuje različne športne zvrsti in
panoge. Zadnji tovrstni nastop je bil na Letnem telovadišču leta 2013 v počastitev 150 letnice
društva in se ga je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na telovadnem
nastopu je nastopilo skupaj skoraj 1.000 nastopajočih iz celotne Slovenije, v zaključni
skupinski točki pa je sodelovalo več kot 350 telovadcev in telovadk.
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Kot nadgradnja obeh prej omenjenih oblik druženja izven telovadnice se je v društvu pojavilo
taborjenje, ki je navadno trajalo dlje časa kot prej omenjeni obliki druženja. V Letnem poročilu
Ljubljanskega Sokola iz leta 1931 je navedeno, da se je prvo taborjenje članov in naraščajnikov
zgodilo leta 1931 pri vasici Ribno nad Radovljico ob Savi Bohinjki in je trajalo od 12. julija do
8. avgusta. Na taborjenju je bilo prisotnih 20 članov društva. Poleg vsakodnevne rutine in
kopanja, so velik pomen dajali tudi vsakodnevni telovadbi. Pod vodenim vodstvom so se
ukvarjali s prostimi vajami, metom diska, krogle in kopja, s tekom in skoki ter igrali odbojko.
Zanimivo pa je, da ni bilo veliko zanimanja za orodno telovadbo: »V taboru nameščeni visoki
drog ni bil deležen posebnega zanimanja ter je bil kmalu opuščen, kar je dokaz, da v tabor
orodna telovadba ne spada in da je za tabornike bolj prikladno razgibanje v drugih panogah
telovadbe.« (Švigelj, 1932). Taborjenje na omenjeni lokaciji je društvo organiziralo tudi leta
1932, od leta 1933 naprej pa je, po nam dostopnih podatkih, taborjenje vse do leta 1952
zamrlo. To se je zgodilo predvsem zaradi mnogih obveznosti, ki so jih v društvu imeli v
poletnem času (različni javni nastopi, zleti, tekmovanja) in zaradi 2. svetovne vojne. Vsekakor
pa so že v tem času nekateri v društvu spoznali ter to tudi utemeljili, zakaj je tovrstno druženje
primerno in pomembno v društvenem življenju: »Taborjenje moramo smatrati za važnega
činitelja telesne vzgoje in za neko panogo telovadnega društva. Taborjenje nudi vsakemu
njegovemu udeležencu izredno mnogo, predvsem: človek se dobro razgiba v zdravi in lepi
naravi, svojo telovadbo prestavi v sredo svežega zelenja, v bližino bistre reke in osvežujočega
gozdnega ozračja in je ves dan izpostavljen takemu zdravemu vplivu narave. Razen tega živi v
prijetni družbi in igri ter čuva red, disciplino in organizacijo. Ali ni tako taborjenje koristno za
mladega človeka? Jasno je torej, da taborjenja ne smemo smatrati samo za počitniško
kolonijo, ki daje določeni dobi korist, temveč za stalno in smotrno sredstvo telesne in pa
etične vzgoje, za kar mora biti tudi v tem smislu organizirano.« (Švigelj, 1931)
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Slika 1. Šotor in tabornik na društvenem taborjenju leta 1932 (Letno poročilo Ljubljanskega
sokola, 1932).
Poleg vsega naštetega so v društvu že v 30. letih prejšnjega stoletja organizirali večdnevne
smučarske tečaje. Organizacija smučarskih tečajev se je v društvu ohranila vse do danes.
Tečaji so petkali na različnih lokacijah, zadnja leta društvo 6-dnevni tečaj smučanja izvaja na
Kopah.
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1.3. PROBLEM IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE
Letni tabori so se v društvu pojavili že v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja. Pravi razmah
in tudi neprekinjeno organiziranje je društvo in nekateri zagnani posamezniki zagotovilo od
leta 1952 naprej. Kljub izjemnemu pomenu letnih taborov za vsebinsko in finančno delovanje
društva, do sedaj zgodovina razvoja letnih taborov ni bila sistematično popisana in
ovrednotena. V arhivih društva je veliko ohranjenega gradiva, kar nekaj je še živečih članov,
ki so se taborjenja udeleževali že od leta 1952 naprej in predstavljajo izjemen vir informacij z
veliko ohranjenega slikovnega gradiva.
Cilj naloge je zbrati celotno arhivsko gradivo in pričevanja še živečih nosilcev taborne
dejavnosti o letnem taboru ŠD Narodni dom ter ga primerno ovrednotiti.
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2. METODE DELA

Diplomska naloga je monografskega tipa. Uporabili bomo deskriptivno metodo dela. Podatke
za izdelavo diplomskega dela bomo pridobili s pregledovanjem arhivskega gradiva in
pričevanji nosilcev taborne dejavnosti (nekateri predsedniki društva, upravniki tabora,
taborovodje, vodniki in udeleženci tabora). Na podlagi pridobljenih informacij bomo prikazali
zgodovinski razvoj taborne dejavnosti ŠD Narodni dom. Za lažjo predstavitev bomo uporabili
tudi slikovno gradivo.
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3. RAZPRAVA

Letni tabor ŠD Narodni dom je društvo do sedaj organiziralo na štirih različnih lokacijah. Prvo
taborjenje je bilo organizirano v Savudriji poleti 1952, naslednje leto so poletno taborjenje
pripravili v Omišlju na otoku Krku. Med leti 1954 do 1959 je letni tabor potekal na Valovinah
pri Puli. Ob prihodu na Valovine na področju kjer je stal tabor ni bilo še nobene turistične
dejavnosti, saj sta si prostor lastila tako vojska kot tudi občina Pula. Proti koncu petdesetih let
prejšnjega stoletja je območje postajalo vse bolj zaželena počitniška lokacija. To je bil tudi
poglavitni razlog za selitev tabora na novo lokacijo, saj je Turistična skupnost Pula na prostoru
na Valovinah začela z razvojem množičnega turizma. Kljub razočaranju društvenih
zanesenjakov, ki so v tabor na Valovinah vložili veliko truda in nenazadnje tudi denarja, so se
odločili poiskati novo lokacijo primerno za taborjenje in jo našli v okolici Premanture, najbolj
južni vasi na polotoku Istra. Društveni letni tabor je bil organiziran v Premanturi neprekinjeno
od leta 1960 pa vse do danes. Tradicije ni prekinil niti razpad Jugoslavije. Sprva so tabor
postavljali na najetih zemljiščih ter, zaradi slabe izkušnje z Valovin, že takoj začeli z
nakupovanjem zemljišč, na katerih bi organizirali taborjenje brez težav z vsakoletnim
najemanjem prostora. Predvsem pa so zaradi tega lahko sistematično načrtovali razvoj
taborne infrastrukture in tabornih aktivnosti. Tako se lahko danes tabor pohvali s povsem
lastno infrastrukturo, ki omogoča organizacijo taborjenja brez vsakršne zunanje pomoči:
kuhinja, jedilnica, skladišče, upravni prostori in prostori za druženje, sanitarije in tuši,
ambulanta ter različna športna igrišča – plesišče, mize za namizni tenis, igrišče za odbojko in
košarko ter balinišče.
Organizacija in izvedba letnega tabora je bila izvedena zaradi želje po večji povezanosti
članstva ter nadaljevanju delovanja iz telovadnice tudi v poletnih mesecih. Dokumenta, ki bi
nakazoval, da so prvo taborjenje po 2. svetovni vojni v Savudriji leta 1952 organizirali na
podlagi izkušenj in opažanj s taborjenjema opisanima v uvodu naloge, nismo našli. Znano je
le, da je tabor v Savuriji vodil Danči Erbežnik, ki je bil tudi udeleženec taborjenja pri Ribnem
na Gorenjskem leta 1932. Ravno tako je odločitev za ponovno obuditev letnega tabora v
povezavi z organiziranima taborjenjema pred drugo svetovno vojno omenjal Peter Winkler,
eden izmed udeležencev prvega povojnega taborjenja v Savudriji in kasneje enega
pomebnejši članov društva(Peter Winkler, osebna komunikacija, 15. 9. 2016).
Tako kot predvojna taborjenja so tudi taborjenja, od prvega v Savudriji pa vse do danes,
organizirana zaradi vrednot, ki jih društvo goji že od samega začetka v okviru vseh svojih
dejavnosti. Red in disciplina, pomoč in medsebojno sodelovanje, skrb za zdravje telesa in duha
ter narodna zavednost so na letnih taborih prišli še bolj do izraza. Zelo nazorno razmišljanje o
pomenu letnega tabora lahko najdemo v uvodu poročila o taborjenju iz leta 1955, ki ga je
zapisal takratni vodja tabora in ena najpomembnejših oseb pri razvoju letnega tabora, Jože
Zalokar: »Sedaj že nekaj let prireja naše društvo taborjenja ob moru, ki so samo drugačna
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oblika našega delovanja iz telovadnice, seveda tudi pod posebnimi pogoji. Na teh taborjenjih
pride do izraza vse tisto, kar smo preko leta učili v telovadnici, to je discipline in reda, samo
da je tud še bolj povezana in poudarjena družbenost in kolektivno življenje. Vse te vrline
pravega in zavednega pripadnika Partizana so tu nanizane tako življenjsko. Vodstvo našega
društva je s to obliko telovadnega vzgojnega dela preko poletja doseglo res pravi cilj
društvenega izživljanja 1 in delovanja v letnem času. Tako organiziran in pripravljen tabor zaživi
svoje posebno življenje, ki se zrcali v tovarištvu in medsebojnem spoznavanju, poleg tega pa
še izstopajo vse one lepe vrline, ki so nam še dokaj tuje v našem privatnem življenju. Med te
spada tudi kolektivno življenje in kolektivna odgovornost.« (Mihelj, 1955, str. 1)
Že prva leta taborjenja je vodstveni kader spoznal, da tovrstno druženje v drugačnih
okoliščinah, kot v telovadnici vzpodbuja tudi medgeneracijsko sodelovanje, kar je razvidno iz
poročila tajnika društva o prvem taborjenju v Savudriji: »Prisotnost starejših ne more vplivati
kvarno na mladino, temveč nasprotno deluje pomirljivo. Starejši morajo se ve iskati stika z
mladino, se spuščati z njo v pogovore in sploh skušati prodreti v njihovo dušo. Iz lastne
izkušnje vem, da je eden najbolj razposajenih mladincev ob času mojega dežurstva do
potankosti in brez godrnjanja izvrševal prejete naloge, pri drugih dežurnih, osobito mlajših,
pa se nasprotno delu izmikal. Tudi tov. Varoga bi vedel mnogo povedati kako so se radi zbirali
okrog njega bodisi v zabavi, bodisi pri razlaganju zvezdoznanstva.« (Novak, 1952, str. 5)
Udeležba na taborjenju je bila celotno obdobje pogojena s članstvom v društvu. Vsi, ki so
redno obiskovali telovadbo v Ljubljani in so nastopali na društvenih nastopih ter se udeleževali
ostalih društvenih aktivnosti (Pohod ob žici) so predvsem v prvih desetletjih taborjenja imeli
prednost pred ostalimi in tudi nižjo ceno taborjenja, saj je del stroškov pokrivalo društvo.
Telovadci društva so tako filozofijo sprejemali za samoumevno, na kar kaže tudi zapis
neznanega avtorja, sicer pionirja 1. skupine taborjenja v Savudriji: »Polni lepih vtisov, zagoreni
od sonca, zadovoljni, da nas je društvena uprava nagradila za redno posečanje telovadbe in
udeležbe na javnih nastopih s taborjenjem v Savudriji smo se vračali domov s trdnim sklepom,
da bodemo odslej še bolj redno obiskovali telovadbo, da si na ta način zopet osiguramo mesto
za prihodnje taborjenje v letu 1953«. (Letovanje Partizana Narodni dom, 1952)
Vsa leta taborjenja so veliko pozornosti posvečali tudi vodnikom, ki so vodili predvsem
pionirske skupine. V zgodovini letnega tabora se jih je zvrstilo precejšnje število in v vsakem
obdobju tabora so se jim posvečali na tak ali drugačen način. V društvu je bilo delo vodnika

beseda nima negativnega pomena in jo je potrebno razumeti tako kot navaja SSKJ:
izžívljati -am nedov. (í) 1. knjiž. v življenju uresničevati: izživljati svoje potrebe, želje po športnem
udejstvovanju / vprašanje je, kako se bo izživljalo duševno življenje množic 2. knjiž. kazati, izražati:
svojo hrabrost izživlja le pri ženskah in kartah; genij tega naroda se izživlja zlasti v glasbi in filozofiji
izžívljati se zadovoljevati svojo potrebo, željo po življenju, udejstvovanju: otroci se izživljajo pri igrah;
(Vir: SSKJ)
1
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vrsto let prostovoljno (tako kot praktično vse ostale funkcije) in velika čast. Veliko dela z
vodniki in pripravo programov je bilo in je še vedno narejenega že med letom v Ljubljani.
Andrej Bleiweis (osebna komunikacija, 20. 7. 2016), dolgoletni taborovodja pionirske skupine,
je povedal, da je vodniško ekipo izbral že pozimi, nato pa so se redno dobivali na sestankih in
srečanjih ter pripravljali vse podrobnosti za izvedbo vseh predvidenih aktivnosti. Tudi številni
tečaji in izobraževanja, ki so jih pripravljali za vodnike, so skrbeli za stalni razvoj ter izvajanje
osnovnih društvenih smernic pri izvedbi taborjenj. Kakšen naj bi bil vodnik in zavedanje o
potrebi za vzgojo tovrstnega kadra najdemo v poročilu o taborjenju pionirjev: »Vedno in
povsod čutimo pomanjkanje sposobnega vodniškega kadra, prav tako čutimo pomanjkanje
istega tudi pri taborjenjih. Biti vodnik na taborjenju je še prav posebno težka naloga, kajti vsak
vodnik se mora pečati s problematiko in vzgojo posameznika, kakor tudi celote. Imeti mora
čim več osebnega stika s posamezniki, spoznavati psiho mladine in jih individualno reševati.
Dober vodnik živi s svojo vrsto ne samo med izvajanjem programa, temveč tudi v odmoru, pri
jedi in sploh povsod in ob vsakem času. Odpovedati se mora svojim osebnim užitkom in
koristim ter postati del skupnosti, ki ji načeluje in vodi. Tak mora biti vodnik in takih vodnikov
nimamo, zato je naša dolžnost, da jih zdaj poiščemo in vzgajamo ter pripravimo za to
odgovorno delo«. (Mihelj, 1955, str. 2-3)
Kljub vsemu je bilo, predvsem v prvih letih taborjenja v društvu, kar nekaj nasprotnikov
letnega tabora društva. Nekateri člani so namreč videli letni tabor oz. taborjenje le kot
prijeten in poceni oddih brez kakršne koli dodatne koristi. Društvo je namreč, predvsem v
prvih desetletjih taborjenja, deloma financiralo taborjenje iz sredstev, ki so bila pridobljena iz
dejavnosti v Ljubljani. Kljub temu je bilo tistih, ki niso odobravali taborjenja z leti vedno manj,
tabor in njegova vsebina pa vse bolj nadaljevanje dela iz telovadnice v naravi. Vrsto let so se
poleg telovadnih in ostalih športnih aktivnosti v taboru izvajali tudi različni tečaji za vodnike
in vodnice.
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3.1. SAVUDRIJA (1952)
Sklep o izvedbi letnega tabora je bil sprejet na občnem zboru. Šele na seji upravnega odbora,
10. aprila 1952, so se odločili, da poiščejo lokacijo na morju in ne v gorah. Prvi predlog
začetnega organizatorja taborjenje, Herija Kaiserja, je bil, da naj bi taborjenje organizirali v
treh skupinah po 14 dni in sicer moški oddelki posebej in ženski oddelki posebej, ki pa ni bil
sprejet. Na seji upravnega odbora, 3. julija 1952, so imeli nekateri člani upravnega odbora
negativno mnenje do tega, da bi starejše članice društva na taborjenje vzele s seboj tudi svoje
otroke. Na pobudo Borisa Gregorke so se vseeno odločili, da na taborjenje druge skupine
sprejmejo tudi starše z otroki.
Lokacijo tabora je izbral Heri Kaiser, natančnega razloga za izbor Savudrije pa nismo našli. Za
pripravo tabora je bilo zelo malo časa, zato so bile nekatere stvari urejene zadnji trenutek.
Tabor so postavili na področju, kjer je danes Avtokamp Pineta. Postavili so 26 šotorov brez
dna, ki so si jih izposodili od Zavoda za fizkulturo v Ljubljani, ki jim je posodil tudi vso opremo
za kuhanjo. Ravno tako je iz zavoda prihajala kuharica v taboru. Štirje člani društva (Darči
Erbežnik, Peter Winkler, Dušan Hrovatin in Marjan Sežun) je vso opremo naložilo na kamion
in se odpeljalo nekaj dni pred začetkom taborjenja v Savudrijo ter postavilo tabor. (Peter
Winkler, osebna komunikacija, 15. 9. 2016.) Ležišča (žimnice 2 in slamaricah 3) so imeli kar na
tleh, ki so jih prej obložili s kamni. Na opozorilo sanitarne inšpekcije in po lastnih opažanjih so
ugotovili, da morajo za prihodnja taborjenja zagotoviti lesene pode ali lesena ogrodja. Ker je
bilo taborjenje izvedeno na tedanjem Svobodnem tržaškem ozemlju, so morali vsi taboreči
pridobiti posebna dovoljenja za potovanje in gibanje področju tabora.
Letni tabor v Savudriji je bil izveden v dveh skupinah po 14. dni od 24. julija do 21. avgusta in
sicer:
• v prvi skupini (24.7.–7.8.) je taborilo 68 pionirjev in pionirk od 10. do 14. leta starosti,
• v drugi skupini (7.8. – 21.8.) je taborilo 66 mladincev in mladink ter članov in članic.
Vse skupaj je taborilo 134 članov, tabor je vodil Erbežnik Danči.
Na dnevnem redu tabora je bilo vsako jutro dviganje zastave in petje himne, jutranja
telovadba s plavanjem, po zajtrku pa je sledilo urejanje šotorov, predavanja in praktične vaje
v postavljanju in urejanju šotorov, orientacij, tehnikah plavanja, o lepem vedenju in disciplini
ter sončenje in kopanje. Po kosilu so imeli obvezen enourni počitek (počitku so rekli tudi
taborni molk), Popoldne je bilo namenjeno kopanju, različnim igram in izletom. Večer se je
začel z večernim zborom, na katerem so razdelili naloge in dolžnosti – dežurne, straže,
delovne skupine za pomoč v kuhinji in za vzdrževanje tabora, dviganjem zastave in petjem

2
3

žimnica: zlasti z žimo napolnjena blazina za ležanje (vir: SSKJ)
slamarica: s slamo napolnjena blazina za ležanje (vir: SSKJ)
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himne. Poleg tega so taboreči tekmovali v odbojki, orientaciji, plavanju ter organizirali
nastope (ekonom tabora je bil znani lutkar Lojze Kovač, ki je navdušil z lutkovno predstavo) in
taborne ognje, ob katerih se v večernih urah družili in peli. Sodelovali so tudi s sosednjima
taboroma – člani avstrijskega »Rdečega Sokola« in mladino iz hrvaških Buj ter med sabo
tekmovali v nogometu. 17. avgusta so pred več kot 300 gledalci organizirali javni telovadni
nastop. 40 nastopajočih je ob spremljavi ustne harmonike in improviziranega gonga iz
kuhinjske pokrovke pripravilo 11 točk. (Letovanje Partizana Narodni dom, 1952)
V poročilu o taborjenju je zapisano, da predvsem mladi ne poznajo več narodnih pesmi in bi
se jih na prihodnjih taborjenjih morali učiti, da ne bi utonile v pozabo. Ravno tako avtor
poročila predlaga: »... naj na taborjenju nikoli ne manjka harmonika, ki bi služila pri izvedbi
raznih programov in pripomogla k živahnosti in pestrosti tabornega življenja.« (Novak, 1952)
Takoj na začetku druge skupini se je zgodila tudi nesreča (utopitev v morju zaradi
razburkanega morja, ki je nastalo zaradi nenadne nevihte) v kateri je življenje izgubil Marko
Lavrič. Društveno vodstvo se je zavedalo tragičnega dogodka. Kljub temu, da nesreča ni bila
krivda društva oz. vodstva tabora, je bilo društveno vodstvo v zelo velikih skrbeh zaradi izgube
člana in zunanjega ugleda društva. Nesrečni dogodek je imel za posledico tudi to, da so na seji
društvene eksekutive, 11. avgusta 1952, sprejeli prva taborna pravila, ki so bila namenjena
taborečim v drugi skupini in bila objavljena v okrožnici, ki so jo morali vsi tudi podpisati in s
tem potrditi seznanitev in strinjanje s pravili. Prav taborna pravila so določala režim kopanja
ter tudi opredeljevala sankcije za morebitne kršitelje. (Šavnik, 1952)
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Slika 2. Okrožnica za udeležence 2. skupine taborjenja v Savudriji (Šavnik, 1952).
V poročilu o taborjenju v Savudriji je avtor zapisali tudi nekatere predloge in pripombe, ki so
vplivale na to, da je taborjenje potekalo na omenjeni lokaciji samo prvo leto. Na podlagi
izkušenj je namreč ugotovili, da bi bilo primerno izbrati lokacijo, ki je dostopna z vlakom in ne
samo z naročenimi avtobusnimi prevozi ter, da je zelo pomembno za lokacijo tabora bližina
trgov za nakupovanje hrane. Avtor je v poročilu ocenil, da je taborjenje v Savudriji, zaradi
transportnih težav, za 20% do 30% dražje, ravno tako pa zahteva pri organizaciji veliko več
osebja in časa za nakupe hrane in ostalih potrebščin. (Novak, 1952)
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3.2. OMIŠALJ, OTOK KRK (1953)
Tabor v Omišlju na Krku je društvo postavilo v bližini tabora Železniške industrijske šole
Ljubljana. Sicer v arhivu nismo našli dokumenta, ki bi pojasnil izbiro kraja za taborjenje, vendar
pa je po vsej verjetnosti ideja prišla zaradi lažje organizacije transporta in bližine trga s hrano,
verjetno pa tudi iz poznavanja lokacije taborjenja omenjene šole.
V taboru so postavili 33 šotorov, pod žimnicami so že imeli lesene podstavke za ležišča.
Transport opreme za postavitev tabora (približno 5.500 kg) je do Reke potekal po železnici.
Na Reki so tovor pretovorili na motorni čoln in ga odpeljali do Omišlja. Udeleženci tabora so
pot do Reke opravili z vlakom naprej do Omišlja pa s potniškim parnikom. (Seznam taborne
opreme, 1953)
Taborilo se je v dveh skupinah po 15. dni, od 24. julija do 23. avgusta, in sicer:
• prva skupina (24. 7. - 8. 8.) v kateri so taborili pionirji in pionirke od 10. do 14. leta
starosti,
• druga skupina (8. 8. - 23. 8.), v kateri so taborili mladinci in mladinke od 14. leta naprej
ter člani in članice.
V prvi skupini je taborilo 82 oseb, v drugi pa 72. Skupaj je bilo na taborjenju 154 oseb.
Program taborjenja je bil zelo podoben taborjenju v Savudriji, le s to razliko, da so v Omišlju
pripravili kar veliko orientacijskih pohodov in izletov po okolici. Velik poudarek, kot tudi vsa
naslednja leta letnega tabora, so dali učenju plavanja, saj je bilo kar veliko otrok, ki niso znali
plavati. Zaradi smrtnega primera iz taborjenja v Savudriji, je vodstvo društva od tabornega
vodstva zahtevalo vzdrževanje stroge discipline v obeh skupinah.
V razpisu za taborjenje so bili objavljeni datumi taborjenja drugačni kot pa so na koncu
obveljali. To se je, predvsem v prvih letih taborjenja, zgodilo večkrat, saj so prijave na
taborjenje začeli zbirati preden so dokončno določili datume skupin. V razpisu je bil naveden
tudi pogoj za udeležbo na taborjenju in sicer:
• redna udeležba na telovadbi in
• sodelovanje na vseh obveznih društvenih nastopih.
Taki oz. še bolj ostri pogoji za udeležbo na taborjenju so bili stalnica razpisov vse do začetka
80. let prejšnjega stoletja. Za člane društva, ki niso telovadci oziroma za starše telovadečih
otrok in mladine pa so omogočili prehranjevanje v taborni kuhinji. Za bivanje jim je društvo
priskrbelo cenejša prenočišča pri zasebnikih. (Razpis za taborjenje v Omišlju, 1953)
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Slika 3. Razpis taborjenja v Omišlju leta 1953 (Razpis za taborjenje v Omišlju, 1953).
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3.3. VALOVINE, PULA (1954 – 1959)
Za izbiro nove lokacije taborjenja so se dogovorili že leta 1953, ko je v Ljubljani potekal zlet
ob 90-letnici društvo in so se ga udeležili tudi vojaki mornarji iz Pule. Njihov komandant je bil
Pretnar, sorodnik enega od članov društva (verjetno je bil to Niko Kržišnik), ki je predlagal
lokacijo in tudi pomagal pri pridobitvi dovoljenja za postavitev tabora, saj leta 1954 na tem
področju ni bilo nobenih drugih turistov. (Peter Winkler, osebna komunikacija, 15. 9. 2016)
Valovine so področje v neposredni bližini Pule. Tabor je bil postavljen na ravnici na rahli
vzpetini nad morjem, ki je bila poraščena z borovci. Lokacija tabora je bila na polotoku med
Obalno opazovalno postajo jugoslovanske vojske in kopališčem v Stoji. Lastništvo nad
zemljiščem so si pripisovali tako vojska kot tudi občina Pula, zato so morali za dovoljenje za
postavitev tabora pridobiti soglasje obeh strani.

Slika 4. Pogled na tabor v Valovinah s trdnjave (osebni arhiv Gojko Zalokar).
Tabor je bil postavljen v obliki podkve. Na eni strani tabora so imeli šotore ženske na drugi pa
moški. Na koncu obeh vrst šotorov je bil postavljen indijanski šotor tipi (slika 5), v katerem je
bival starešina tabora in imel pregled nad celotnim taborom. (Tatjana Zupančič, osebna
komunikacija, 6. 7. 2016)
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Slika 5. Šotor taborovodje v Valovinah – tipi, indijanski šotor (osebni arhiv Gojko Zalokar).
V začetku so lahko postavili med 35 in 40 šotorov, kasneje so z rastjo obiska povečevali tudi
število postavljenih šotorov. Šotori so bili brez dna, spali so na pogradih na slamaricah, ki so
jih udeleženci tabora morali prinesti sami; društvo pa je zagotovilo slamo. Urejen so imeli tudi
prostor za kuhinjo in jedilnico, ki sta bila na prostem. V primeru dežja, so hrano taborečim
nosili po šotorih. Vsak udeleženec tabora je moral na taborjenje prinesti lasten pribor in
posode za serviranje hrane. Kuhanje vseh živil je potekalo v dveh kotlih na drva. Za
skladiščenje živil in ostalih stvari so imeli na voljo zidan objekt, ki je služil tudi za kuhinjo v
primeru slabega vremena (Tatjana Zupančič, osebna komunikacija, 6. 7. 2016).

Slika 6. Kuhinja v Valovinah (osebni arhiv Gojko Zalokar).
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Izdelali so si lastne sanitarije in očistili teren tako, da je bil primeren za taborjenje, saj je bil ob
prihodu oz. njegovem odkritju zapuščen in zanemarjen. Uredili so tudi prostor za igranje
odbojke. Ker na tem področju ni bilo stalno naseljenih prebivalcev, so ustrezne službe v Puli,
vsako leto uredile priklop na vodovodno omrežje. Elektrike v taboru ni bilo do leta 1959.
Vsakoletna opažanja, po nadzorih sanitarne inšpekcije, so potrjevala, da je bil tabor vzorno
urejen in vzdrževan.
Tabor je bil zaradi poraščenosti z drevesi z vseh strani in zaradi stare avstrijske trdnjave na
južni strani tabora dobro zaščiten pred vetrovi. Približno 100 metrov vzhodno od tabora je
bilo že morje in manjši pregleden zaliv, v katerem morje ni bilo takoj pregloboko in zato
primerno za plavanje tudi za mlajše otroke. Na zahodni strani tabora se je razprostiralo odprto
morje. Obala ja bila na tej strani bolj razgibana in so jo taboreči koristili za potapljanje, ribolov
in skoke v vodo ter na gladkih skalah našli prostore za sončenje. (Czurda, 1955)
Po prvih treh letih taborjenja, ko za bivanje na Valovinah niso rabili plačevati nobenih
pristojbin ali taks, so se leta 1957 začele prve težave z novonastalim Turističnim društvom
Pula, saj se je tudi v tem delu Pule počasi začenjal razvijati turizem. Zato so od društva
zahtevali plačilo uporabnine prostora. Uradniki na Turističnem društvu Pula so se zelo težko
pustili prepričati, da tabor društva ni povezano s turistično dejavnostjo marveč le nadaljevanje
rednega dela iz telovadnice. (Teren Valovina i uslovi kampiranja, 1957).
Društvu je uspelo znižati prvotno zahtevani znesek za uporabnino prostora iz 240.000 dinarjev
na 105.000 dinarjev. Leta 1958 je Turistično društvo Pula društvo obvestilo, da dovoljujejo
taborjenje na Valovinah samo še za omenjeno leto, saj v prihodnosti načrtujejo ureditev
prostora za kampiranje turistov. Glede na ves trud in vložena sredstva so se v društvu na vsak
način trudili za dogovor o dolgoročnem najemu (najmanj 10 let) prostora ali za dodelitev
ustrezne nadomestne lokacije. (Šavnik, 1958)

VALOVINE - TABORJENJE 1954
Prvo leto je taborjenje potekalo samo v eni skupini, ki je trajala od 19. julija do 9. avgusta za
vse skupine skupaj – pionirji in pionirke, mladinci in mladinke, člani in članice. Tabora se je
udeležilo 110 oseb. Taborovodja je bil Stanko Papež. Imeli so velike težave, saj niso uspeli
pravočasno zagotoviti dovolj šotorov za vse taboreče. Tako so morali naknadno, že na
taborjenju, urediti dve improvizirani sobi v trdnjavi in v hišici zraven trdnjave, kjer so spali
mladinci, mladinke ter člani in članice, večino pionirjev in pionirk pa so, na njihovo željo,
namestili v 11 šotorov; po 4 do 6 otrok na šotor. V poročilu o taborjenju avtor poročila
ugotavlja, da je poleg neustrezne namestitve velika težava tudi taborjenje vseh starostnih
skupin naenkrat, saj imajo različno stari člani različne potrebe in želje, sposobnosti in
zmožnosti. Prvo leto na Valovinah so imeli tudi nekaj manjših disciplinskih težav, predvsem se
26

v poročilu omenja nepodrejanje tabornemu redu, ki je izviralo iz slabega dojemanja bistva
tabora, ki ni bilo v prostem in brezdeljem preživljanju dopusta. Papež je ob pojavu teh težav
v svojem poročilu o taborjenju, zapisal naslednje priporočilo za prihodnja taborjenja: »V
bodočih taborih naj bodo le oni, ki imajo namen podrediti se taborni disciplini. Disciplina pa
ne sme biti v nobenem primeru odraz diktature in dušenja iniciativnosti, temveč mora biti
odraz prostovoljnega podrejanja iz zavesti do reda« (Papež, 1954)
Na različen pogled vodstva društva in tabornega vodstva ter nekaterimi taborečimi, o pravem
namenu tabora, kaže tudi dopis podpredsednika društva vodstvu tabora v katerem opozarja,
da nekateri taboreči, s pismi poslanimi domov, vabijo na taborjenje tudi ostale člane in
nečlane. Zato so tabornemu vodstvu naročili, da se v tabor ne sme sprejeti nikogar, ki nima
potrdila od društva, da je prijavljen in ima poravnane vse obveznosti. (Kovač, 1954)
Po koncu taborjenja so v društvu organizirali taborniški krožek. V njem so se dobivali taboreči
in se pogovarjali o taborjenju, pregledovali slike, skupaj organizirali izlete in se igrali različne
igre. V začetku januarja 1955 so izdali tudi glasilo taborniškega krožka Stezice, v katerem so
vaditelji društva opisovali svoje vtise s taborjenja, pisali o raznih tabornih veščinah, opisovali
igre, ki so se jih igrali na taboru in podobno. (Stezice, 1955)

Slika 7. Naslovnica prve številke glasila taborniškega krožka Stezice iz leta 1955 (Stezice, 1955).
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VALOVINE - TABORJENJE 1955
Leta 1955 so se v društvu na taborjenje pripravili bistveno boljše in predvsem bolj zgodaj kot
prejšnja leta. Starešina tabora je tega leta postal Jože Zalokar, ki je bil dolga leta gonilna sila
pri organizaciji letnega tabora ŠD Narodni dom. Taboriti so začeli v 3. skupinah in sicer je bila
1. skupina namenjena pionirkam in pionirjem, 2. skupina je bila pretežno namenjena
družinam, 3. skupina pa mladinkam in mladincem ter članom in članicam, ki so telovadili v
društvu. Tak način delitve po skupinah je ostal še kar nekaj let. Tudi, ko so taborjenje
organizirali v Premanturi. Tega leta so pripravo tabora in postavljanje šotorov opravili že v
pripravljalni skupini, pred prihodom 1. skupine. Taborovodja 1. skupine je bil Franjo Mihelj,
taborovodja 2. skupine je bil Hugo Czurda, taborovodja 3. skupine pa Jože Zalokar. Leta 1955
je v vseh treh skupinah taborilo 269 oseb, taborjenje je trajalo vse skupaj 48 dni od 2. julija
do 19. avgusta. Podrobnejši pregled taborečih in termini skupin so navedeni v Tabeli 1.
Tabela 1
Pregled taborečih po skupinah za leto 1955
skupina

trajanje

namenjeno

št. taborečih

1. skupina

2.7. - 22.7. (20 dni)

pionirji in pionirke

105

2. skupina

22.7. – 5.8. (14 dni)

družine

80

3. skupina

5.8. – 19.8. (14 dni)

člani, članice, mladici in mladinke

84

SKUPAJ

48 dni

269

V tabeli 1 so zapisani termini tabornih skupin, starostne skupine ki so jim bile skupine
namenjene in število oseb na taborjenju.
Tega leta so kupili tudi 29 šotorov, poleg tega pa so imeli sposojenih še 5 šotorov od Okrajne
zveze Partizan Ljubljana. Imeli so tudi lasten komplet kuhinjske opreme. Vsak taboreči je
moral na taborjenje poleg standardne opreme prinesti tudi slamarico in imeti zdravniško
potrdilo, da je sposoben za taborjenje na morju. V vseh skupinah je vladala disciplina in enak
dnevni red vstajanja, jutranje telovadbe, počitka in zborov. Ravno tako so v vseh skupinah
dnevno pregledovali in ocenjevali urejenost šotorov. V 1. in 3. skupini so se veliko ukvarjali s
telovadbo in učenjem o taboru in taborniških veščinah, igrali odbojko ter se učili streljanja s
puško. V 1. skupini so otroke učili tudi plavati, skakati v vodo in potapljati na dah ter jim
pripravljali različne igre in orientacijske teke. V taboru so imeli tudi 3 sandoline 4, ki so jih
izkoriščali za plovbo in veslanje. V 1. in 3. skupini so bili taboreči po šotorih ločeni po spolu, le

4

sandolin: lahek, ploščat, na obeh koncih koničast čoln z dvostranskim veslom za eno ali dve osebi
(Vir: SSKJ)
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v 2. skupini so bile lahko družine skupaj v šotoru. V vseh treh skupinah so imeli zagotovljeno
tudi nujno medicinsko oskrbo – sanitetnega referenta (Czurda, 1955; Mihelj, 1955; Zalokar,
1955).
V 3. skupini je taborilo tudi 13 članov in članic Partizana Tabor, kar pa so v poročilu vodstev 2.
in 3. skupine o taborjenju omenjenih dveh skupin, označili kot slabo izkušnjo in predlagali, da
se v prihodnje ne odobri tovrstnih gostovanj ostalih društev. Poleg tega so v istem poročilu
zapisali, da je potrebno organizacijo taborjenja nujno postaviti na višjo raven. S tem so mislili
predvsem na delo skozi celotno leto, zaključek zbiranja prijav vsaj en mesec pred začetkom
taborjenja in s tem postaviti osnovo za bolj natančno finančno in vsebinsko načrtovanje
(Poročilo vodstev o taborjenju 2. in 3. skupine, 1955).
Jože Zalokar je v svojem poročilu o taborjenju 3. skupine, ki ga je predstavil na seji Upravnega
odbora, 6. oktobra 1955, na koncu zapisal predlog, da bi društvo ustanovilo odbor za
organizacijo tabora kot odsek uprave (Zalokar, 1955).

VALOVINE - TABORJENJE 1956
Na peto taborjenje so se v društvu pripravili še boljše kot prejšnja leta. To se je odražalo
predvsem v zelo dobri obiskanosti taborjenja in navdušenju taborečih nad taborom (slika 8).
Taborjenje je potekalo v 3. skupinah in je bilo zelo dobro obiskano, saj je bilo vse skupaj na
taborjenju 88 oseb več kot leta 1956. Taborovodja 1. skupine je bil Mihelj Franjo, taborovodja
2. skupine je bil Hogo Czurda, taborovodja 3. skupine pa Jože Zalokar. V 1. skupini je pri
izvajanju programa sodelovalo 6 vodnic in 4. vodniki. Pregled taborečih po skupinah za leto
1956 je v tabeli 2.
Tabela 2
Pregled taborečih po skupinah za leto 1956
skupina

trajanje

namenjeno

št. taborečih

1. skupina

2.7. - 22.7. (20 dni)

pionirji in pionirke (8 – 12 let)

143

2. skupina

23.7. – 7.8. (15 dni)

družine

113

3. skupina

7.8. – 22.8. (15 dni)

člani, članice, mladici, mladinke,
starejši pionirji in pionirke (12 – 14 let)

101

SKUPAJ

50 dni

357

V tabeli 2 so zapisani termini tabornih skupin, starostne skupine ki so jim bile skupine
namenjene in število oseb na taborjenju.

29

Vsi taboreči so morali imeti potrdilo o zdravniškem pregledu, da lahko taborijo na morju. Za
prijavo na taborjenje v 1. skupino je bil poleg pogoja o članstvu ter redni udeležbi na telovadbi
in nastopih tudi uspešno dokončano šolsko leto. (Obvestilo o pripravah na 5. taborjenje, 1956)
V 1. skupini so imeli veliko neplavalcev, ki pa so jih vse naučili plavati in na koncu taborjenja
organizirali tudi plavalno tekmovanje. Poleg tega so izvajali tekmovanja v »tabornem
deseteroboju«, ki je obsegal naslednje naloge: izpit iz taborništva, orientacije in
orientacijskega teka, tek čez drn in strn, kimovo igro 5, streljanje, oceno o urejenosti šotora
celoten čas taborjenja, metanje kamna v krog, plavanje ter potapljanje. Za deseteroboj so
naredili štiri skupine, ki so bile ločene po spolu in po sposobnostih. (Mihelj, 1956).
V 3. skupini so imeli predavanje Borisa Gregorke od pravilni drži telesa, Jelice Vazzaz o
estetskem pomenu obvladanja gibanja ter predavanje mornariškega oficirja o plavanju in
nevarnostih v morju. (Zalokar, 1956)

Slika 8. Zahvala udeležencev 3. taborne skupine leta 1956 upravi TVD Partizan Narodni dom
za organizacijo taborjenja (arhiv ŠD Narodni dom).

5

kimova igra: Vodnik izbere 10 različnih predmetov, ki jih položi na mizo in jih pokrije tako, da jih
tekmovalci ne vidijo. Nato pridejo tekmovalci k mizi, vodnik odkrije predmete in jih pusti na ogled za
kratek čas. Tekmovalci si jih v tem času dobro ogledajo in po preteku časa, ko vodnik zopet pokrije
predmete, zapišejo na list papirja čim več predmetov, ki so si jih zapomnili. Liste oddajo vodniku, ki jih
pregledajo. Igro zmaga tisti, ki je zapisal največ predmetov
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VALOVINE - TABORJENJE 1957
Izboljševanje organiziranosti in priprave tabora se je nadaljevalo tudi v letu 1957. Tako so Jože
Zalokar in ostali sodelavci pri pripravi tabora že 7. februarja 1957, za 1. sejo Upravnega odbora
društva, pripravili predlog prvega pravilnika o taborjenju in obvestilo o organizaciji taborjenja
za leto 1957, ki sta bil na tej seji tudi sprejeta. Pravilnik je v 16. točkah vseboval pravila in
pogoje za udeležbo na taborjenju (Pravilnik za taborjenja TVD Partizan Narodni dom Ljubljana,
1957).

Slika 9. Prva stran Pravilnika za taborjenja (Pravilnik za taborjenja TVD Partizan Narodni dom
Ljubljana, 1957).
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Slika 10. Druga stran Pravilnika za taborjenja (Pravilnik za taborjenja TVD Partizan Narodni
dom Ljubljana, 1957).
Kmalu po sprejetju pravilnika je bil pripravljen in tudi na upravnem odboru sprejet taborni red
v katerem so bile:
• natančno opredeljene taborne funkcije in funkcionarji, ki so bili razdeljeni na vzgojne
(taborovodja, namestnik taborovodje in vodniki), zdravstvene (sanitetni referent) in
gospodarske (gospodar, administrator, kuharica in pomočnik kuharice).
• podana splošna organizacijska in vzgojna navodila
• opredeljene taborne službe, ki so jih izvajali taboreči: dežurstvo vodnika, dežurstvo
tabornika, nočne straže ter delo oz. pomoč v kuhinji, čiščenje tabornega prostora
ipd.
• določen dnevni red (v originalnem dokumentu je zapisano spored) tabora:
- budnica,
- jutranja telovadba,
- umivanje,
- zajtrk,
- urejanje šotorov in tabornega prostora,
- pregled šotorov,
- pozdrav zastavi in menjava dežurstev,
- kopanje, igre, izleti, predavanja
- malica
- kosilo
- opoldanski molk
- kopanje, igre, izleti
- malica
- dnevno povelje in pozdrav zastavi
32

večerja
- taborni ogenj, predavanja, igre
- nočni počitek
• zapisani zvokovni znaki z zvonom ali piščalko za zbor, budnico, tišino ali preplah
• opredeljeni dokumenti, ki jih mora vsebovati administracija
• določen spisek opreme za tabornike (slika 11)
(Taborni red za društvena taborjenja TVD Partizan Narodni dom Ljubljana, 1957)
-

Pravilnik in taborni red sta bila obešena na vseh oglasnih deskah v društvu. Vsi udeleženci
tabora so se z obema dokumentoma morali seznaniti ter z njuno vsebino tudi soglašati.

Slika 11. Spisek opreme za tabornike iz leta 1957 (Taborni red za društvena taborjenja TVD
Partizan Narodni dom Ljubljana, 1957).
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Taborjenje je potekalo v 3. skupinah in je bilo zelo dobro obiskano. Taborovodja 1. skupine je
bil Franjo Mihelj, taborovodja 2. skupine je bil Hogo Czurda, taborovodja 3. skupine pa Jože
Zalokar. V 1. skupini so pri izvajanju programa sodelovale 3 vodnice in 2. pomočnici vodnice
ter 4. vodniki, v 2. skupini sta pri izvedbi programa sodelovali 2. vodnici in 2 vodnika, v 3.
skupini pa so program izvajale 3 vodnice in 2 vodnika. Pregled taborečih po skupinah za leto
1957 je v tabeli 3.
Tabela 3
Pregled taborečih po skupinah za leto 1957
skupina

trajanje

namenjeno

št. taborečih

1. skupina

3.7. - 23.7. (20 dni)

pionirji in pionirke (8 – 12 let)

151

2. skupina

23.7. – 7.8. (15 dni)

družine

101

3. skupina

7.8. – 23.8. (16 dni)

člani, članice, mladici, mladinke,
starejši pionirji in pionirke (12 – 14 let)

103

SKUPAJ

51 dni

355

V tabeli 3 so zapisani termini tabornih skupin, starostne skupine ki so jim bile skupine
namenjene in število oseb na taborjenju.
Program taborjenje se ni bistveno razlikoval od prejšnjih let. Ker so vodniki prihajali iz
telovadnice, veliko drugačnih aktivnosti od tistih v Ljubljani niso imeli. Je pa taborno vodstvo
v tem letu opazilo novo težavo, ki se je pojavila zaradi vse večjega števila taborišč ostalih
društev in posameznikov, ki so motili taborni red, saj je bil dostop do improvizirano urejenih
tušev in sanitarij v trdnjavi čez zborno mesto tabora. Poleg tega so se zaradi povečane porabe
vode začele pojavljati težave z oskrbo vode. Zaradi novonastale situacije so v društvu že
razmišljali o prihodnosti tabora in se zanimali o morebitni možnosti dolgoročnega najema oz.
celo širitvi tabornega prostora (Zapisnik o seji tabornega odseka, 1985).

VALOVINE - TABORJENJE 1958
Ob pregledovanju arhivskega gradiva smo v dokumentaciji za leto 1958 prvič odkrili zapisnik
tabornega odseka (odbora), kar pomeni, da se je v tem letu tudi formalno ustanovil taborni
odbor, ki je začel samostojno načrtovati in izvajati taborjenje. Seveda je še vedno odgovarjal
upravnemu in občnemu zboru društva. Prvi predsednik tabornega odbora je postal Jože
Zalokar, ki je že prej vodil organizacijo taborjenja.
Taborjenje je bilo še naprej izjemno dobro obiskano. Postavljenih so imeli že 53 šotorov, ki so
bili delno v last društva delno pa izposojeni. V pionirski skupini že niso mogli več sprejeti vseh,
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ki so želeli na taborjenje, saj je tabor in infrastruktura postajala premajhna. Tako kot prejšnja
leta so bili starešine skupin (prejšnja leta so bili poimenovani taborovodje) Franc Mihelj – 1.
skupina, Hugo Czurda – 2. skupina in Jože Zalokar – 3. skupina. V 1. skupini je bilo skupno že
12 vodnikov od tega 5 vodnic in 7 vodnikov ter po en programski vodja za moški in ženski del
tabora, v drugi skupini sta bili 2 vodnici in 2 vodnika v tretji skupini pa 4 vodnice in 3. vodniki.
Pripravljalna skupina, t.j. skupina, ki je pripravila tabor za taborjenje, je trajala že 4 dni in imela
10 udeležencev, kar kaže na to, da so zaradi večanja tabora imeli vse več dela tudi s
postavljanjem tabora. V tem letu so prvič uvedli normativ za velikost skupin - največ 12 otrok
na enega vodnika. Pregled taborečih po skupinah za leto 1958 je v tabeli 4.
Tabela 4
Pregled taborečih po skupinah za leto 1958
skupina

trajanje

namenjeno

št. taborečih

1. skupina

1.7. - 21.7. (20 dni)

pionirji in pionirke (8 – 12 let)

173

2. skupina

21.7. – 5.8. (15 dni)

družine

98

3. skupina

5.8. – 20.8. (15 dni)

člani, članice, mladici, mladinke,
starejši pionirji in pionirke (12 – 14 let)

105

SKUPAJ

50 dni

376

V tabeli 4 so zapisani termini tabornih skupin, starostne skupine ki so jim bile skupine
namenjene in število oseb na taborjenju.
Program aktivnosti na taborjenju je postajal predvsem v 1. skupini vse bolj pester in bogat.
Vodniki so že pred začetkom taborjenja pripravili več sklopov aktivnosti in sicer:
• TABORNIŠTVO
- izleti: oprema, priprave, markacije, potni znaki
- šotori in bivaki: vrste, oprema, vaje v postavljanju in zlaganju
- o organizaciji taborov, dnevnem redu, higieni, disciplini
• SPRETNOSTI
- streljanje: v tarče in gibljive figure, pravilno merjenje, vzdrževanje puške
- vozli, ki jih potrebujejo na taborjenju
- šivanje
- izdelki iz naravnega materiala za opremo tabora
- risanje
• TELESNA VZGOJA
- redna jutranja telovadba
- plavanje
- skoki v vodo
- potapljanje
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veslanje
- uporaba telovadnega orodja, ki so na voljo
- igre z žogo: med dvema ognjema, odbojka, košarka ter tekmovanja med vrstami in
sosednjimi tabori
- taborne in gozdne igre
TOPOGRAFIJA
- orientacija s kompasom in drugimi pripomočki
- karte in topografski znaki
- skice terena
- ocenjevanje in merjenje razdalj
- spoznavanje okolice
PRVA POMOČ
- teorija in praksa
- reševanje iz vode
ZABAVNO ŽIVLJENJE
- vesele igre
- priprava programov za taborne ognje (Program dela za pionirje, 1958).
-

•

•

•

Kljub vsesplošnemu zadovoljstvu o izpeljavi tabora, je iz Poročila taborjenjih v letu 1958,
pripravljenega za občni zbor društva, razvidno, da se taborni odbor še vedno spopada s
težavami, ki jih nikakor ne uspejo zadovoljivo rešiti. To pa so:
• premajhno število usposobljenega strokovnega kadra (vodniki, zdravniki in ostali
taborni funkcionarji)
• v primerjavi z drugimi organizacijami je letni tabor društva še vedno organiziran precej
primitivno, predvsem zaradi pomanjkanja lastne opreme kot so mize in klopi, postelje
in posteljnina, šotori, lekarna
• težave z nabavo in cenami predvsem sadja in zelenjave v času prve skupine, ko na trgu
še ni dovolj omenjenih hranil
• prevelika poraba hrane, predvsem v drugi skupini in pomanjkanjem denarja zaradi
prenizkega prispevka za taborjenje pionirjev (Zalokar, 1958).

VALOVINE - TABORJENJE 1959
Leta 1959 so imeli v taboru prvič elektriko. Poleg tega so že pred začetkom taborjenja, pod
vodstvom projektanta in graditelja Franceta Cveka, zgradili in opremili lastno kuhinjo ter
nabavili kar nekaj nove taborne opreme. Po dostopni dokumentaciji so leta 1959 prvič
organizirano izpeljali zdravniški pregled za vse prijavljene na taborjenje. Poleg kliničnega
pregleda so zaprosili še za rentgenske preiskave pljuč ter najnujnejše krvne preiskave, saj so
v preteklih letih zaznali, da je kar nekaj tabornikov prišlo na taborjenje že obolelih (Dopis
Šolski polikliniki Ljubljana in Športni ambulanti Ljubljana, 1959). Zadnje leto taborjenja v
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Valovinah je bilo zopet zelo dobro obiskano. Z zbiranjem prijav so začeli praktično takoj po
novem letu in jih zaključili že 5. februarja 1959 kljub temu, da še niso določili natančnih
datumov tabornih skupin. Prednost pri vpisu so imeli tisti, ki so taborili že prejšnje leto ter
seveda izpolnili tudi vse ostale pogoje, ki smo jih opisali že v prejšnjih poglavjih (Obvestilo o
začetku sprejemanja prijav za društvena taborjenja v Pulju, 1959).
Prvič se je taborjenja udeležilo več kot 400 članov. Tudi zadnje leto taborjenja v Valovinah so
bili starešine isti člani, kot leta 1955 in naprej: 1. skupina Franc Mihelj, 2. skupina Hugo Czurda
in 3. skupina Jože Zalokar. V 1. skupini sta za izvajanje programa skrbela taborovodja pionirjev
in taborovodkinja pionirk ter 5 vodnic in 6 vodnikov, v drugi skupini sta bili poleg taborovodje
in taborovodkinje še 2. vodnici in 2 vodnika, v 3. skupini pa 3 vodnice in 3. vodniki ter 2
pomočnika vodnika in 3. pomočnice vodnice ter taborovodja in taborovodkinja. Pripravljalna
skupina je trajala 5 dni od 23. do 28. junija, v njej pa je sodelovalo 10 članov društva. Pregled
taborečih po skupinah za leto 1959 je v tabeli 5.
Tabela 5
Pregled taborečih po skupinah za leto 1959
skupina

trajanje

namenjeno

št. taborečih

1. skupina

3.7. - 23.7. (20 dni)

pionirji in pionirke (8 – 12 let)

151

2. skupina

24.7. – 8.8. (15 dni)

družine

118

3. skupina

9.8. – 25.8. (16 dni)

člani, članice, mladici, mladinke,
starejši pionirji in pionirke (12 – 14 let)

131

SKUPAJ

51 dni

400

V tabeli 5 so zapisani termini tabornih skupin, starostne skupine ki so jim bile skupine
namenjene in število oseb na taborjenju.
V prvi skupini so prvič vodniško delo opravljali mlajši vodniki, ki so prva leta hodili na
taborjenje še kot pionirji in čez leto niso bili strogo vezani na delo v telovadnici. Kljub temu,
da je starešina v svojem poročilu ugotovili, da jim manjka zrelosti za tovrstno delo, je verjel,
da se s tovrstnim iskanjem primernega kadra izplača nadaljevati. Obenem pa se je zavedal, da
jim je potrebno nuditi pomoč in jim omogočiti udeležbo na tečajih iz taborjenja in preskrbeti
ustrezno literaturo (Mihelj, 1959).
V 3. skupini se je zgodila tudi nesreča s smrtnim izidom. Zaradi srčne kapi je utonil član društva
Franc Vodnik. V preiskavi nesreče je bilo ugotovljeno, da društvo in taborno vodstvo nista bila
odgovorna za nesrečo, ki se je pripetila zaradi spleta nesrečnih okoliščin. (Zalokar, 1959).
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Kljub izboljšanju pogojev v kuhinji, je bil to še vedno največji problem tabora. Predsednik
tabornega odbora je za naslednje leto predlagal, da bi kuhanje v kotlu na drva zamenjali s
plinskim štedilnikom ter uredili prostor za odpadno vodo. Zaradi pridobitve elektrike je tudi
predlagali nakup hladilnika. Med predlogi za izboljšanje programa taborjenja je predlagal, da
se del plaže uredi za vadbo skokov v vodo, kupi nekaj enostavnih kajakov, čoln in jadrnico ter
zgradi splav. Ravno tako so si zadali, da bodo uredili prostor za ambulanto in morda tudi za
pisano in skladišče opreme (Zalokar, 1959a). Precejšenj problem je bil tudi, da se je v okolici
društvenega tabora organiziralo še 6 drugih taborov, ki so vsi skupaj uporabljali improvizirana
stranišča in umivalnico v trdnjavi. Čistoča na straniščih je bila ves čas problem, umivalnica ni
imela niti pravega odtoka. Nastale težave so želeli rešiti tako, da bi uredili lastno stranišče in
umivalnico. Higienskim predpisom ni ustrezala niti shramba za živila, ki bi jo morali urediti po
minimalni predpisih (dr. Žargi, 1959).
Glede na povečevanje števila taborečih in glede na vse bolj domišljen program taborjenja so
bile vse potrebe po prenovi in dodatnih nakupih logične, vendar pa so pobude prihajale ravno
v času, ko se je taborjenje na Valovinah zaključevalo. Da je taborni odbor resno razmišljal o
nadaljevanju taborjenja na Valovinah in novih investicijah v opremo tabora priča tudi prošnja
Partizanu Slovenije za finančno pomoč pri nabavi opreme (Zalokar, 1959b).

Slika 12. Dopis Partizanu Slovenije za pomoč pri nabavi opreme (Zalokar, 1959b).
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Zgodaj leta 1960 je na društvo prišel dopis Turističnega društva Pula, s katerim so vse takratne
organizatorje taborov na Valovinah obvestili, da v letu 1960 taborjenje na omenjenem
področju ne bo več mogoče, saj je prostor najela Zveza borcev Maribor, ki je na tem področju
načrtovala izgradnjo počitniških hišic. V dopisu je Turistično društvo Pula vsem vpletenim
organizacijam ponudila pomoč pri iskanju nadomestnih lokacij. (Rižovski, 1960)

Slika 13. Dopis Turističnega društva Pula o odpovedi najema prostora za taborjenja v
Valovinah (Rižovski, 1960).
Narodni dom je, tudi s pomočjo Turističnega društva Pula, našel nadomestno lokacijo na
področju Tašalere blizu vasi Premantura, kjer se nahaja tabor še danes.

39

3.4. PREMANTURA (1960 - )
Po prejemu obvestila o prekinitvi možnosti najema tabornega prostora v Valovinah, 28. 1.
1960 (Rižovski, 1960), so si predstavniki društva skupaj s predstavniki Turističnega društva
Pula in Puljskih oblasti že 21. in 22. februarja ogledovali možne lokacije novega tabornega
prostora. Tudi ob pomoči domačina, Jakova Rajića, so jo našli pri vasi Premantura na področju
Tašalere, dobrih 11 kilometrov iz Pule (Zalokar, 1960b). Zaradi slabe izkušnje z Valovin so se v
društvu že med samim taborjenjem in jeseni 1960 začeli zanimati za nakup zemljišč v
neposredni bližini prvega tabora v Premanturi. Odločili so se za nakup zemljišč na področju
Gradine. Prve parcelo je društvo kupilo že novembra 1960. Dokončne nakupe preostalih
parcel so opravili v letu 1961. S tem so postavili pogoje za izgradnjo taborne infrastrukture, ki
je bila osnova za dolgoročne načrte za razvoj tabora in tabornih aktivnosti.
Predvsem v prvih dveh desetletjih, je bilo praktično celotno delo na tabornem prostoru plod
prostovoljnega dela članov društva. Kljub izjemno opravljenemu delu, katerega sadove
društvo in njegovi člani koristijo še danes, so imeli tudi v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo
zgrajene večino taborne infrastruktur, velike težave z zagotavljanjem dovolj velikega števila
članov, ki bi bili pripravljeni prevzeti določene naloge brez kakršnega koli denarnega
nadomestila. Ne glede na težave, si je v današnjih časih praktično nemogoče predstavljati
koliko časa in energije so pustili vsi, ki so kakor koli pomagali pri postavitvi in vzdrževanju
tabora. Tudi v novejši zgodovini tabora, ko so praktične vse taborne funkcije plačane, je veliko
dela opravljenega prostovoljno oz. za zgolj simboličen honorar. Tako so vse delovne skupine
od konca zime do začetka poletja, pripravljalna skupina, ko se vsako leto znova postavi in
usposobi tabor ter pospravljalna skupina, ko se tabor pospravi, organizirane in izvedene s
prostovoljci, ki za svoje delo dobijo le organiziran oz. plačan prevoz, prehrano in nekaj prostih
dni v času taborjenja. Po pregledu arhivskega gradiva in opravljenih razgovorih z nekaterimi
udeleženci taborjenje lahko z gotovostjo trdimo, da društvo tabora v takšni obliki kot je, ne bi
uspelo urediti brez prostovoljnega dela članov društva.
Zanimivo razmišljanje o skupnem prostovoljnem delu, je v poročilu o taborjenju iz leta 1960
podal takratni vodja tabornega odbora Jože Zalokar: »Ker se naša taborjenja v bodoče
predvidevajo na naših tleh, zato mislimo še posebej poudariti potrebe h kolektivnemu delu in
prizadevanju vseh naših pripadnikov posebno pa še onih, ki so že izkoriščali društvena
taborjenja oziroma jih bodo uživali v prihodnje. S tem, da smo se osamosvojili oziroma
gradimo na svojem, za sebe oziroma našo mladino nas mora prevzeti duh in volja, da se
vključimo v novo društveno akcijo, vsak s svojo sposobnostjo, vsak po svojih močeh, ker se nič
koliko postori v povprečnem številu do zadaj 400 taborečih pripadnikov društva in ki bodo ob
pravilni razdelitvi dela nič koliko koristna in uspešna. Zato vsi, ki ste dobre volje iskreno
vabljeni in nasvidenje pri organizaciji in delu naslednjih društvenih taborjenj.« (Zalokar,
1960a, str. 8)
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Program taborjenj se v prvih letih ni veliko spreminjal ravno tako ne termini posameznih
tabornih skupin. Z razvojem tabora pa se je prilagajal tudi program aktivnosti, ki so jih izvajali.
Praktično vsako poročilo o taborjenju je vsebovalo tudi predloge za izboljšave oz. dodajanje
športnih, taborniških, družabnih in vzgojnih vsebin. Ves čas taborjenj v Premanturi so se
ukvarjali s tem kako vzgojiti in izobraziti primeren kader za vodenje skupin in izvajanje
programa, ki bi bil v skladu z društvenimi vrednotami in željo po tem, da omogočijo svojim
članom zanimivo in bogato življenje v naravi in z naravo. Z družbenimi spremembami so se v
različnih obdobjih premanturskega tabora spoprijemali na različne načine in z različno hitrimi
prilagoditvami. Tudi v današnjih časi se program taborjenj v Premanturi še vedno prepleta z
opravljanjem nekaterih vzdrževalnih in organizacijskih del taborečih samih. Kljub temu, da
smo danes priča krizi vrednot na vseh področjih, letnemu taboru ŠD Narodni dom na nek način
še vedno uspeva ohranjati omenjene organizacijske oblike vkomponirane v sodobne trende
in želje ljudi. Kako so in še vedno razmišljajo v društvu o sodelovanju na taborjenju lahko
preberemo v poročilu o upravnem poslovanju društva takratnega predsednika društva
(Vrhovec, 1965): »... Dotakniti se hočemo le vprašanja, ki lahko bistveno spreminja način
našega dosedanjega taborjenja. Takole se modruje: s plačanjem tabornine sem pravzaprav
poravnal vse usluge in zato nimam na taborjenju nobenih obveznosti do društva. Zato, ker
sem te usluge plačal želim biti prost in svoboden, dolžnost tabornega odbora odnosno
vodnikov posameznih skupin pa je, da mi za plačilo nudijo ustrezne usluge in ugodnosti. Z
drugimi besedami rečeno, taborjenje se istoveti s »turističnim gostinstvom«. Kako zmotno je
tako mnenje in kako malo vedo taki taborniki o taborjenju, ki mislijo, da so s tabornino plačali
tudi vse! Razen tega kaj radi pozabljajo, da nismo gostinsko podjetje, marveč telesno vzgojno
društvo in da je taborjenje le sestavni del društvene dejavnosti. Kdor tega ne razume dobro,
naj raje ne hodi v Premanturo.«

Slika 14. Požiganje grmičevja v Premanturi, kjer je sedaj zborno mesto leta 1962, v ozadju je
jedilnica v gradnji (osebni arhiv Gojko Zalokar).
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KRONOLOŠKI PREGLED NAKUPA ZEMLJIŠČ IN IZGRADNJE TABORNE INFRASTRUKTURE
Slabe izkušnje z Valovin in očitno povečevanje števila taborečih že v Valovinah, so društveno
vodstvo primorali, da so, ob selitvi v Premanturo, začeli razmišljati o tem kako naprej z letnimi
tabori. Ker je bilo v društvu nekaj privarčevanega denarja za gradnjo nove telovadnice v
Ljubljani, ki pa se je iz leta v leto izmikala, so se odločili denar porabiti za nakup zemljišč na
Gradini pri Premanturi. Praktično v enem letu so kupili zemljišča v izmeri 19.973 m2. Prve
parcele, ki so jih kupili novembra 1960 so bile:
• št. 175 v izmeri 1.043 m2,
• št. 176/1 v izmeri 3.999 m2,
• št. 176/2 v izmeri 194 m2,
• št. 176/4 v izmeri 302 m2 in
• št. 176/5 v izmeri 1.650 m2.
Konec junija 1961 je društvo kupilo še dve parceli in sicer:
• št. 173 v izmeri 6.596 m2 in
• št. 174 v izmeri 1.737 m2.
Z nakupom omenjenih dveh parcel so imeli kar veliko težav, saj je lastnik želel iztržiti precej
visoko ceno. Med pogajanji o ceni so prišli tako daleč, da je društvo na sodišče vložilo prošnjo
za razlastitev zaradi splošne koristi. Na koncu sodne poti niso bile potrebne, saj so prodajo
uspešno zaključili. Za ostale parcele:
• št. 177 v izmeri 1.007 m2,
• št. 178 v izmeri 460 m2,
• št. 179 v izmeri 935 m2 in
• št. 180 v izmeri 2.050 m2
v arhivih nismo našli podatka o datumu nakupa. Glede na to, da so na parceli št. 180 že kmalu
postavili igrišče za košarko lahko sklepamo, da so bila tudi ta zemljišča kupljena leta 1961 ali
najkasneje 1962. Večina zemljišč so bili z makijo 6 zaraščeni in težko prehodni vinogradi in
pašniki. Nekaj malega je bilo tudi polj, ki pa so bila slabo obdelovana ali zaraščena.

6

mákija -e ž (á) strnjeno rastoče zimzeleno grmičevje, rastlinje, značilno za Sredozemlje: breg, hrib je
porasel z makijo (Vir: SSKJ)
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Slika 15. Kopija katastrskega načrta z označenimi parcelami letnega tabora v Premanturi v lasti
ŠD Narodni dom ter zarisanimi področji kjer je leta 1961 stal tabor (Kopija katastarskog plana,
1961).
V okolici nakupljenih zemljišč v začetku 60 let prejšnjega stoletja ni bilo nobene prave
infrastrukture in ostalih infrastrukturnih objektov. V neposredni bližini prvega tabora v
Premanturi je bilo zasedeno le zemljišče, ki je bilo v lasti Zveze prijateljev mladine Ljubljana –
Center, ki so na tem področju izvajali poletne tabore za otroke. Po eni strani je to pomenilo,
da so bile cene zemljišč relativno ugodne za nakup, da so imeli mir ter da načrtov za
urbanistično ureditev tabora niso rabili prilagajati ostalim. Po drugi strani pa so morali za vso
infrastrukturo poskrbeti sami in nositi vse stroške gradnje le-te. Ker je bilo kupljeno zemljišče
v prvi fazi potrebno predvsem čiščenja in priprave tal za taborjenje, so vse do leta 1967 šotore
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postavljali na najetem zemljišču v borovem gozdu nad taborom. Kuhinjo, jedilnico, tuše in
umivalnike ter sanitarije pa so začeli uporabljati takoj, ko so bili zgrajeni.
Prvo leto taborjenja v Premanturi so kuhinjo in jedilnico uredili ob desni strani zaliva v Tašaleri,
tabor in stranišča pa so imeli pomaknjena na vrh vzpetine nad zalivom. Leta 1961 so tabor
postavili še malo naprej od vrha vzpetine nad zalivom proti parceli št. 173. Jedilnica in kuhinja
sta ostali na istem mestu do leta 1963. Vodo za kuhinjo so dobili od Zveze prijateljev mladine
Ljubljana – center.

Slika 16. Kuhinja v Tašaleri leta 1961 (osebni arhiv Gojko Zalokar).
Po končanem nakupu zemljišč, so že poleti 1961 začeli s prvimi deli. V 1. skupini so pripravili
teren za igrišče za odbojko, ki ni bil tako močno zaraščen kot ostali predeli ter začeli s
čiščenjem in zažiganjem makije v zgornjem delu tabora. V času 2. taborne skupine so izkopali
in položili skoraj 600 metrov vodovoda, ki je v uporabi še danes in poteka po močno
zaraščenem terenu od glavne ceste Pula – Premantura proti glavnemu vhodu v tabor. Načrte
za postavitev vodovoda je naredil inženir Jože Majdič. Istega leta so v 3. skupini za silo uredili
skoraj 1. kilometer cestišča od ceste glavne Pula – Premantura skozi Tašalero do parcele (št.
173) na kateri so nameravali postaviti kuhinjo in jedilnico. Cesto je projektiral inženir Rastko
Švajger. Celotno delo je bilo opravljeno brez strojev in izključno s prostovoljnim delom članov
2. in 3. taborne skupine. Z izpeljavo teh dveh projektov so zagotovili pogoje za začetek gradnje
objektov tabora (Zalokar, 1961).
Priprave na gradnjo kuhinje, jedilnice in pomožnih prostorov, umivalnice ter drvarnice so se
začele že kmalu po končanem taborjenju leta 1961. Konec januarja 1962 so najprej zaprosili
za lokacijsko dovoljenje, ki je bil pogoj oz. dovoljenje za gradnjo objektov (Šavnik, 1962).
Naslednje opravilo je bilo geometrsko snemanje tabornega prostora ter označitev zemljišča,
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ki ga je opravil Jože Eleršek. Nato so za prvomajske praznike očistili gradbišče in pripravili vse
potrebno za začetek gradnje. Še preden se je pričelo taborjenje pa so že začeli z izkopavanjem
in betoniranjem temeljev. Gradnja omenjenih objektov je nato potekala ves čas taborjenja.
Ravno na dan odhoda so zaključili s pokrivanjem strehe kuhinje in jedilnice. Poleg nekaj
najetih zidarjev in ostalih mojstrov so pri gradnji ogromno dela zopet opravili člani društva.
Arhitekturne načrte za jedilnico in kuhinjo je pripravil Jože Majdič. Vse skice in načrte je
pripravil Rok Pavšič, celotna koordinacija gradnje pa je bila v rokah Francija Cveka. Nad
celotnim projektom gradnje pa je bdel Jože Zalokar (Zalokar, 1962).

Slika 17. Gradnja glavnega objekta tabora leta 1962 (osebni arhiv Gojko Zalokar).
Začeto gradnjo iz leta 1962 so dokončali spomladi leta 1963, ravno tako so pred začetkom
taborjenja uredili še vodovodno napeljavo po objektih, stranišča, kamnite ograje okoli
zemljišča, igrišče za odbojko, košarko in med dvema ognjema, telovadišče z orodji ter po
taboru uredili ceste, poti, teraso pod jedilnico in dvorišče. 30. julija 1963 so v počastitev 100letnice društva odkrili spominsko ploščo na katero so zapisali: »To stavbo smo sezidali
pripadniki društva ob stoti obletnici telesno-vzgojnega dela na slovenskem.« Ob tem
slovesnem dogodku so pripravili tudi manjšo slovesnost (Kržišnik, 1963 in Lamut, 1963).
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Slika 18. Spominska plošča v jedilnici, ki so jo postavili ob 100-letnici društva (osebni arhiv
Sašo Barle).
Spomladi 1964 so pri podjetju Elektro-Istra poizvedovali o pogojih za napeljavo elektrike na
področje tabora. Ker so bili stroški preveliki, so se odločili za nakup dizelskega agregata, ki je
zagotavljal dovolj električne energije za najnujnejša opravila v taboru. Prvo leto je agregat stal
na prostem in bil zaščiten pred dežjem in soncem samo s platneno streho. Poleg tega so v tem
letu opravili še naslednja dela:
• dogradili so igrišče za košarko in telovadišče,
• dogradili in povečali zborno mesto,
• uredili okolico zbornega mesta in glavne stavbe,
• nadaljevali s čiščenjem zaraščenih delov tabora,
• zasadili nekaj drevja,
• naredili zaključni omet v kuhinji, straniščih in tuših,
• uredili električno napeljavo v vseh prostorih glavne stavbe in stranišč,
• obnovili splav,
• namestili nova okna v kuhinji (Zalokar, 1964).
Za leto 1965 je taborni odbor zopet pripravil bolj obsežne načrte pri izgradnji taborne
infrastrukture. Med prvomajskimi prazniki so začeli, nato pa v drugi polovici junija tudi
dokončali, izgradnjo ambulante s sobo za izolacijo ter drvarnico s shrambo za agregat. 20
članov društva in en najet zidar so v zares kratkem času opravili omenjeno delo. S tem so z
gradnjo objektov za kar nekaj časa zaključili, saj so imeli postavljene vse bistvene objekte za
nemoten potek taborjenja. Poleg gradbenih del so tega leta izkopali še kanalizacijski jašek ob
glavni stavbi tabora, uredili zapore z vzhodne in zahodne strani v jedilnici in postavili 30
metrov kamnite ograje od vhoda v tabor do ambulante. V času taborjenja so nadaljevali s
čiščenjem tabornega prostora in urejanjem okolice že zgrajenih objektov. Ker takrat še niso
imeli urejenega odvoza smeti, so morali vsako leto v enem delu tabora izkopati jamo za smeti
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ter jo po koncu taborjenja zasuti s kamenjem in zemljo. (Poročilo o delu TVD Partizana
Narodni dom v Ljubljani za razdobje od 1. 1 – 30. 6. 1965, 1965, str. 4).
Leta 1966 so pod jedilnico dokončno uredili teraso in balinišče. Kot zanimivost naj omenimo
še, da se je v poročilih tabornega odbora do leta 1966 omenjala tudi izgradnja plavalnega
bazena, kasneje pa ne več (Zalokar, 1966). Leta 1967 so postavili železno ograjo pri glavnem
vhodu v tabor in tako tudi fizično zamejili mejo med taborom in okolico (Zalokar, 1967).
Leta 1968 so poleg ureditve dobave elektrike iz javnega omrežja uredili še greznico in filter
jamo za stranišče, izkopali jarek za kanalizacijo odvoda od tušev ter zgradili kamnito škarpo 7
od jedilnice do ambulante. (Zalokar, 1968). V letih 1969 in 1970 večjih gradbenih posegov v
taboru ni bilo. Še naprej so čistili neočiščene predele tabora, kamor so lahko postavljali
dodatne šotore, predvsem zaradi sanitarnih zahtev, položili keramiko v kuhinji ob pultu za
izdajo hrane in v straniščih ter postavili dve svetilki za razsvetljavo tabora. Leta 1970 so
obnovili tudi mizo za namizni tenis in dodatno uredili košarkarsko igrišče ob morju. (Mihelj,
1970)
Priprava hrane je vrsto let potekala v kotlih in pečeh na drva. Do takrat, ko so imeli kuhanje
organizirano bolj ali manj na prostem, vročina, ki so jo oddajali kotli in peči na drva, ni bila
tako velik problem. Po selitvi kuhinje v zaprt prostor pa je
vročina od kotlov in peči v kombinaciji s poletno vročino,
vse bolj motila kuhinjsko osebje. Zato je bila sprememba
nujno potrebna. Tako so leta 1971 v taboru poskrbeli za
pomembno novost in spremembo na boljše. Ob kuhinji so
namreč dogradili butansko postajo; t. j. skladišče za
jeklenke butana - kuhinjskega plina ter uredili inštalacije.
Kuhinjo pa so opremili z novimi kotli, štedilnikom in
bojlerjem za toplo vodo na plin. Ker niso več potrebovali
drvarnice, so jo leta 1972 preuredili v sobo za kuharice
(Mihelj, 1971).

Slika 19. Kuhinja v taboru Premantura s kotli in pečjo na drva (osebni arhiv Gojko Zalokar).

škárpa: zid med dvema višinama zemljišča za preprečevanje usipanja, drsenja zemlje: graditi, zidati
škarpo (Vir: SSKJ)
7

47

Kuhinjo in kuhinjski pribor so vsa leta dokupovali in izboljševali. Kmalu po preselitvi v novo
kuhinjo leta 1963, udeleženci tabora niso več potrebovali nositi na taborjenje svojega pribora
za hrano. Da je bila v začetku 70. let prejšnjega stoletja oprema kuhinje že na visoki ravni, je
razvidno iz temeljitega inventurnega popisa taborne lastnine leta 1972. V kuhinji so takrat
razpolagali z:
• 2 plinska kotla za kuhanje
• 1. plinski štedilnik s pečico
• 2 plinska kuhalnika in 1. električni kuhalnik
• 6 banj za pripravo solate
• 5 cedil
• 3 sita
• 14 plastične košarice za kruh
• 20 kozic za kuhanje različnih volumnov
• 15 loncev za kuhanje različnih volumnov
• 22 pokrovk
• 7 ponev za palačinke
• 35 loncev z ročaji za serviranje
• 49 zajemalk
• 2 sodčka za čaj s pipo
• 171 krožnikov
• 131 skodelic za solato
• 152 skodelic za čaj
• 188 vilic
• 180 žlic
• 154 nožev
in ostali kuhinjski pribor (Popis inventarja v taboru Premantura, 1972).
Leta 1973 so se po načrtih Vlada Pavška lotili izdelave povsem novega lesenega splava v
velikosti 4 x 4 metre, ki je takrat pomenil izjemno pridobitev predvsem za otroke in mladino.
Zanimivost načrta in izdelave je v tem, da je splav izdelan tako, da se ga po koncu taborjenja
povsem razstavi in pospravi na suho pred začetkom pa zopet sestavi. Za vse to pa je potrebno
le nekaj malega orodja in seveda vedenje o pravilnem vrsten redu pri sestavljanju oz.
razstavljanju. Ker je splav lesen, ga v društvu redno obnavljajo in na določeno obdobje povsem
prenovijo glavno konstrukcijo. Načrt iz leta 1973 pa je z manjšimi prilagoditvami še vedno
osnova za gradnjo splava (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
Do leta 1976 v taboru ni bilo večjih gradbenih posegov v taborne objekte. So pa v letih 1974
in 1975 poskrbeli za nekaj izboljšav:
• skonstruirali so čelno zaporo iz umetne mase za jedilnico, ki je služila predvsem kot
zaščita pred vetrom in hladnim vremenom,
• nadaljevali so s čiščenjem terena pod zbornim mestom,
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sanirali kamnitih ozidij okoli tabora in kamnitih stolpov pri vhodu v tabor,
zasadili zimzeleno in okrasno grmičevje.

Jeseni leta 1974 se je zgodil tudi prvi večji vlom v prostore glavne stavbe. Škoda je bilo veliko,
poškodovani so bili tudi jogiji. Na srečo so imeli v taboru urejeno zavarovanje tako, da so že
do začetka taborjenja 1975 nadomestili poškodovane in odtujene stvari (Zapisnik seje
upravnega odbora Partizana Narodni dom Ljubljana, 1974).
Leti 1976 in 1977 sta bili zopet zelo živahni, kar se tiče gradnje. Leta 1976 so podrli stara
stranišča in zgradili nova in večja stranišča, uredili kanalizacijo ter poglobili in obnovili
ponikalno jamo. Postavili so tudi nova vrata glavnega vhodna v tabor, ki so na tirnicah in so v
uporabi še danes. Leta 1977 so ob glavnem objektu dogradili še malo jedilnico. Istega leta so
objekt, kjer je bila soba za kuharice in skladišče povsem preuredili tako, da so dogradili klubski
prostor s teraso in v prvem nadstropju uredili dve sobi za bivanje kuharic. Danes je v tem
objektu še uprava tabora in skladišče za orodje in stroje. V klubskem prostoru pa že dolgo let
deluje taborni bife, ki s prodajo pijače in sladoledov zaokrožuje gostinsko ponudbo tabora.
Ravno tako so ambulanti dogradili izolirno sobo, ki je sedaj že vrsto let soba za shranjevanje
športnih in ostalih rekvizitov za taborne aktivnosti. Vsa gradbena dela je v tem in kasnejšem
obdobju za tabor izvajal gradbenik iz Pule in velik prijatelj tabora Roko Buršić. Manjša
gradbena dela kot so beljenja, barvanja lesenih konstrukcij in podobno pa so izvedli člani
društva predvsem 3. in 4. taborni skupini (Prevorčnik, 1977).
Poleg gradnje so leta 1977 še:
• izdelali kanalizacijo iz ambulante in jo priključili na glavni vod pri tuših,
• postavili dve otroški gugalnici in eno zviralo,
• postavili rusko kegljišče,
• uredili strelovod na glavni stavbi tabora,
• uredili razsvetljavo v spodnjem delu tabora (na prehodu med Hrastjem in Tihim
dolom),
• postavili dva nova skupinska umivalnika – fontane,
• kupili stroj za lupljenje krompirja, pralni stroj in hladilnik,
• uredili kavarnico (prostor, kjer si lahko taboreči pripravijo tople napitke) in
• uredili podlago novih prostorov na katerih so postavili nove šotore (Prevorčnik, 1977).
Taborovodja 4. taborne skupine je v svojem poročilu leta 1977 pod opombami podal idejo, da
bi v društvu morali začeti razmišljati o postavitvi objekta s »trdo streho« za bivanje predvsem
starejših udeležencev ter zaradi možnosti podaljševanja sezone in boljše izkoriščenosti sezone
(Knop, 1977). Ideja ni bila nikoli izvedena, so pa v društvu večkrat o tem razpravljali in
razmišljali na kakšen način bi lahko podaljševali sezono letnega tabora (Dejan Crnek, osebna
komunikacija, 28. 4. 2016).
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Urejanje tabora se je nadaljevalo tudi leta 1978. Največji in najdražji je bil projekt asfaltiranja
prostora med glavni vhodom v tabor in glavnim objektom tabora ter igrišča za odbojko in
igrišča za košarko. Na igrišču za košarko so postavili tudi stebre za zaščitno mrežo na strani
kjer je morje, do odbojkarskega igrišča pa so speljali elektriko in postavili reflektorje za
osvetlitev igrišča za odbojko. Druga precej pomembna investicija glede na veliko zanimanje v
taboru pa je bila postavitev treh betonskih miz za namizni tenis. Poleg tega so izpeljali še
ureditev in povečanje greznice pri straniščih (Poročilo o seji tabornega odbora, 1978).
Leta 1979 so se odločili urediti še eno športno površino. Za klubom so uredili povsem novo
balinišče, ga tudi osvetlili za igranje ponoči ter tako razveselili marsikaterega odraslega ali
starejšega člana, pri katerih je bilo balinanje tudi najbolj popularno. Načrt za izgradnjo
balinišča je pripravil Vlado Pavšek, dela pa je opravil Roko Bursić. Poleg tega so se tega leta z
Bursićem dogovorili za nanos finega ometa v veliki jedilnici. (Zapisnik seje tabornega odbora,
1979).
Večjih gradbenih in obnovitvenih del v letu 1980 ni bilo razen tega, da so postavili železno
pergolo na terasi pred klubskim prostorom, montirali žlebove na kuhinji in jedilnici in zalili
betonski tlak v tuših pod ambulanto. Andrej Bleiweis je tega leta sam skonstruiral in naredil
nove mize v jedilnici, z nakupom železnih metel in postavitvijo več sodov z vodo po taboru, so
poskrbeli tudi za povečanje požarne varnosti (Sega, 1980).
Leta 1981 so pod jedilnico, na prostoru kjer je bilo prvotno balinišče, zravnali teren uredili
kamnite škarpe in položili ploščice in tako postavili prvi del plesišča, ki so ga povečali na
sedanje mere leta 1988. Razmejitev med obema deloma je vidna še danes, saj na tem delu ni
položenih ploščic ampak je viden ozek pas betona. Jedilnico so leta 1981 na novo ometali z
zunanje strani tako, da je dobila lepšo zunanjo podobo, ob igrišču za odbojko pa so postavili
stebre za zaščitno mrežo (Bleiweis, 1981). Leta 1981 se je v pripravljalni skupini zgodil požar
zaradi kratkega stika na električni napeljavi, ki je nastal zaradi poškodbe električne napeljave
luči, ki se je zgodila ob pospravljanju odvečnih jogijev na podest nad kavarno. V požaru, ki so
ga relativno hitro lokalizirali in ob pomoči puljskih gasilcev tudi pogasili, je bilo uničenih 60
jogijev in 32 modrocev, 80 vzglavnikov, pralni stroj in povsem nov plinski kuhalnik. Poleg tega
so zaradi vročine nastale poškodbe zidov. Zaradi urejenega zavarovanja, požar za tabor ni
pomenil večjega denarnega bremena (Šega, 1981).
Ker je bilo potrebno zaradi požara kavarno obnoviti, so se leta 1982 odločili za popolno
preureditev. Zazidali so prehod iz jedilnice v kavarno, prostor razmejili s predelno steno in
tako ločili kavarno in pralnico. Obnovili so tudi strop in streho ter položili po tleh in stenah
ploščice. Oba prostora so leta 1985 na novo opremili s pohištvom in policami (Prevorčnik,
1982).
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Zaradi ponavljajočih se težav z odplakami in kanalščinami in povečevanja števila taborečih so
se leta 1983 odločili, da se bodo spomladi, skupaj z gradbincem Bursićem, lotili temeljite
obnove kanalizacije in sicer:
• popravilo kanalizacije pri greznici,
• gradnja nove ponikalnice,
• izgradnja prelivne kanalizacije z jaškom ter
• izgradnja lovilca maščob in detergentov pri tuših in zgornjih fontanah (Zapisnik 9. seje
tabornega odbora, 1983).
V letih od 1984 do 1986, razen rednih vzdrževalnih del in nadgraditev na eklektičnem omrežju,
večjih naložb in gradenj ni bilo. Leta 1985 so ob straniščih namestili 2.000 litrsko plastično
cisterno za vodo, ki bi jo uporabili za splakovanje stranišč v primeru motene oskrbe z vodo ali
za gašenje požara. Poleg tega se je leta 1985 zgodila tudi reorganizacija razporeda po
prostorih. Zaradi potreb kuhinje, so prostor, kjer je bilo od začetka taborjenja v Premanturi
taborovodstvo, prenovili v hladilnico. Taborovodstvo se je preselilo v sobo kjer je bila do sedaj
uprava tabora, uprava tabora pa se je preselila v prostore izolirnice ob ambulanti, ki so jo za
ta namen delno adaptirali. Leta 1986 se je ponovno zgodil vlom v kuhinjo. Večje škode ni bilo,
je pa bilo veliko umazanije in razmetane posode, saj naj bi vlomilec v kuhinji nekaj časa tudi
bival (Bleiweis, 1985; Bleiweis, 1986).
Servisne odprtine, skozi katere so kuharice in pomožno osebje izdajale hrano udeležencem
tabora, so bile vse do leta 1987 odprte. Zaradi prepiha, na katerega je opozorila tudi sanitarna
inšpekcija, in vse bolj pogostih nepooblaščenih vstopov v kuhinjo v nočnem času, so se leta
1987 odločili, da odprtine zaprejo z drsnimi okni, ki se v času obrokov odprejo (Bleiweis, 1987).
Leta 1988 so naročili izdelavo in postavitev še ene mize za namizni tenis pod plesiščem ter
sanacijo igralnih površin preostalih treh miz. V prvomajski delovni akciji so tega leta sami
zgradili betonsko ploščo za tuše na prostem, ki se še danes nahajajo poleg stranišča za
kuharice. Toplo vodo za te tuše so zagotovili z razpeljavo črnih alkaten cevi po strehi stranišča.
Toplo vodo na tuših pod ambulanto, pa so že nekaj let pred tem zagotovili z montažo velikega
jeklenega bojlerja, v katerem vodo segreva sončna energija. Vse inštalacije vode opravijo člani
društva sami (Bleiweis, 1988a in Andrej Bleiweis, osebna komunikacija, 20. 7. 2016).
Do osamosvojitve Slovenije leta 1991 v zapisnikih in poročilih ni več omenjenih večjih gradenj
in posodobitev. Stalno pa so, ali v delovnih skupinah pred začetkom taborjenj ali med samimi
skupinami, opravljali vzdrževalna dela in redno posodabljali naprave in stroje v kuhinji,
ambulanti, na električnem in vodovodnem omrežju.
Ker se od leta 1992 v društvu pisanje poročil in shranjevanje raznih korespondenc, ne vrši več
tako temeljito, zapisanih podatkov do leta 2000, o dogajanju v taboru, praktično nismo našli.
Zelo verjetno so se nekateri zapisi in poročila tudi izgubili ali pa založili, ker se je društvo leta
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2012 moralo izseliti iz Narodnega doma. To je pomenilo tudi selitev bogatega društvenega
arhiva na več lokacij. Tako smo se morali opreti na osebno komunikacijo z ljudmi, ki so v tistih
časih vodili tabor.
V prvih letih po osamosvojitvi se kaj veliko ni vlagalo v gradnjo, saj je bila situacija zaradi
pravno formalnih težav ves čas negotova. Ravno tako za velike investicije ni bilo denarja,
zaradi upada št. taborečih v prvih letih po osamosvojitvi. Kljub vsemu so v društvu redno
skrbeli za obnavljanje iztrošene taborne opreme (šotori, športni rekviziti, kuhinjska oprema in
pribor, avdio oprema). Po tem, ko je Andrej Bleiweis končal svoje aktivno sodelovanje v
tabornem odboru, ga pri upravniških delih zelo uspešno nadomestita Ljubo Švarc in
predsednik društva Dejan Crnek. Redno in vestno sta ves čas skrbela za to, da je bil taborni
inventar redno vzdrževan in v svoji funkciji. V obdobju, ki ga obravnavamo v tem odstavku so
bile opravljene naslednje večje posodobitve:
• Nove jeklene zapore na čelni strani jedilnice, ki veliko bolje varujejo jedilnico pred
vremenskimi vplivi in nepooblaščenimi obiskovalci v času, ko tabor ne deluje.
• Nakup novega društvenega avtomobila in prikolice, ki v času priprave in trajanja
letnega tabora služi za nabavo surovin in materiala.
• Nakup novih gorskih koles.
• Postavitev novih lesenih igral in gugalnic za najmlajše.
• Vsaj enkrat beljenje oz. barvanje vseh zidanih prostorov v taboru.
• Izgradnja povsem novega splava po načrtih iz leta 1973 z dodanimi določenimi
izboljšavami.
• Dograditev dveh dodatnih tušev pod ambulanto.
• Leta 1999 dograditev tuša z bojlerjem pri straniščih za kuharice (Dejan Crnek, osebna
komunikacija, 28. 4. 2016).
Od leta 2000 naprej vzdrževalna dela in poteke delovnih skupin zapisuje predsednik društva
v Dnevnik delovnih skupin v katerem smo našli podatke o razvoju taborne infrastrukture po
leto 2000. Nakupe oz. izboljšave bomo zapisali po posameznih letih in jih na kratko opisali:
• Leto 2000 – zamenjava vodovodne napeljave v straniščih, zamenjava kotličkov za
vodo in napeljava novih cevi iz kotličkov v wc-školjko.
• Leto 2002 – kitanje (izravnava) in barvanje igralnih površin na betonskih mizah za
namizni tenis.
• Leta 2004 – nakup nove obnovljene parno-konvekcijske peči za kuhinjo.
• Leta 2005 – izdelava betonske podlage, postavitev bivalnega kontejnerja z dvema
sobama za kuharice in napeljava elektrike, nakup profesionalne avdio opreme.
• Leta 2009 – nakup dveh pedalinov, namestitev senzorjev za prižiganje in ugašanje
luči po taboru, beljenje oz. barvanje zunanjih sten stranišč, dela jedilnice, klubskega
prostora in uprave in popravilo kamnitega obzidja nad dolgo vasjo.
• Leta 2011 – zamenjava strešne kritine na vseh zidanih objektih v taboru – kuhinja in
jedilnica, klubski prostor in uprava, sanitarije ter ambulanta in taborovodstvo.
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Leto 2014 – postavitev zastirne ograje ob kamniti ograji, ki meji na kamp Tašalera, saj
so tega leta začeli s širjenjem kampa na površine ob meji s taborom, ki so bile do tega
leta zaraščene in neprehodne.
Leto 2016 – nakup novih gorskih koles (Crnek, 2000–2016).

V taboru ostaja še eno, zelo pereče vprašanje. V vseh letih tabora so borovci, ki so bili na
začetku še zelo majhni in so po tem, ko so jih osvobodili nizkega grmičevja zelo hitro zrasli ter
nudili zelo dobro senco prebivalcem tabora, postali preveliki in se zaradi erozije tal ter plitkih
korenin v zimskem času in močnemu vetru težko obdržijo pokonci. Ravno tako se zaradi
starosti sušijo in lomijo veje. V zadnjih 10. letih je bilo kar nekaj zim zelo nenaklonjenih
vegetaciji borovcev. Tako so bili v društvu, zaradi varnosti udeležencev taborjenj, primorani
kar nekaj dreves odstraniti, požagati precej vej, kar pa pomeni, da je tudi sence po taboru vse
manj. Glede na to, da zasajeno mlado drevo potrebuje kar nekaj časa, da zraste do te mere,
da nudi senco, so v društvu že pričeli z zbiranjem informacij o tem katera vrsta drevja bi bila
najbolj primerna za pogozditev in zbirati sredstva, ki bodo potrebna za izvedbo tako velikega
projekta (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
Glede urejanja tabora pripravo in pospravljanje tabora ostajajo naloge, ki se opravljajo
praktično enake skozi celotno obdobje taborjenj v Premanturi. Razlika med sedanjostjo in
preteklostjo je le, da se sedaj večino dela opravi v delovnih skupinah, včasih pa so veliko
vzdrževalnih in pripravljalnih del opravili med skupinami v času taborjenja. Že od konca 70.
let prejšnjega stoletja naprej velja, da dobijo člani društva za en delovni dan, dva brezplačna
dneva v taboru (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
Danes infrastruktura tabora obsega:
• glavni taborni objekt: kuhinja s hladilnico in mokro pripravo, velika in mala jedilnica
(modri salon), skladišče, razdelilna plinska postaja, kavarna, pralnica in podstrešno
skladišče;
• uprava, klubski prostor, skladišče in v 1. nadstropju dve sobi za kuharice;
• ambulanta, zdravniška soba in taborovodstvo;
• moška in ženska stranišča, stranišče in tuš za kuharice ter tuš za taboreče;
• tuši na prostem in štirje tuši pod ambulanto;
• trije zunanji skupinski umivalniki – fontane;
• bivalni kontejner za kuharice;
• lastna dvoprekatna greznica in lastna kanalizacija po taboru;
• športni objekti: balinišče, plesišče, 4 betonske mize za namizni tenis, asfaltirano igrišče
za odbojko in košarko, manjše travnato igrišče za nogomet;
• gugalnice in otroško plezalo (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
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Slika 20. Glavni vhod v tabor
(osebni arhiv Sašo Barle).

Slika 21. Jedilnica (osebni arhiv Sašo Barle).

Slika 22. Ambulanta in taborovodstvo
(osebni arhiv Sašo Barle).

Slika 23. Tuši in skupni umivalniki - fontane
(osebni arhiv Sašo Barle).

Slika 24. Stranišča (osebni arhiv Sašo Barle).

Slika 25. Plesišče (osebni arhiv Sašo Barle).

Slika 26. Igrišče za odbojko
(osebni arhiv Sašo Barle).

Slika 27. Igrišče za košarko
(osebni arhiv Sašo Barle).
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TABORIŠČE – PROSTOR NA KATEREM STOJIJO ŠOTORI
Kot smo že omenili je bilo prostor, kjer so postavili šotore v prvih letih izven lastnega zemljišča
na najetem prostoru nad taborom. Postavljenih so imeli 57 šotorov. Prva leta so jih imeli nekaj
še izposojenih, kmalu pa so imeli v taboru dovolj lastnih šotorov, ki so jih redno dokupovali,
obnavljali in popravljali. Ravno tako so slamnjače počasi zamenjevali z jogiji, v šotorih pa so
bili pogradi. Postopna zamenjava je bila potrebna, ker niso imeli dovolj sredstev za takojšnjo
zamenjavo vseh ležišč, kar pa je predvsem v obdobju ko so imeli v taboru tako ležišča z jogiji
kot tudi slamnjačami povzročilo nekaj slabe
volje predvsem pri tistih, ki so spali na
slamnjačah. Več kot polovico ležišč so imeli
opremljeno z jogiji leta 1968. Do začetka 70.
let so imeli vsi šotori jogije in slamnjače so
lahko postale zgodovina. V taboru so za
taboreče zagotavljali tudi vzglavnike in
odeje.
Slika 28. Šotor v taboru Premantura (osebni arhiv Sašo Barle).
Leta 1966 so se bistveno podražile cene za najem zemljišča nad taborom, kjer je še vedno
stalo večino šotorov. Na podlagi tega so sklenili, da bodo pohiteli s čiščenjem in pripravo
terena za postavitev šotorov na lastnem zemljišču. To jim je uspelo in že leta 1967 so vsi šotori
stali na zemljišču tabora in tako je bilo za vedno konec napornih in težkih pogajanj okoli
najema in stroškov za najem
privatnih oz. državnih zemljišč.
Šotore so najprej postavili v
zgornjem delu tabora, kasneje pa
so tabor postopno širili tudi pod
zborno mesto. Kot prvi del pod
zbornim mestom, ki je bil tudi
najmanj zaraščen, je bil leta 1967
urejen »park v senci« imenovan
Tihi dol.

Slika 27. Načrt tabora iz leta 1966, ko je bilo taborišče zadnje leto izven zemljišča tabora (Načrt
tabora, 1966).
Kot smo že zapisali, se je uporabna površina za postavitev taborišča postopno povečevala.
Temu so v taboru sledili tudi z nakupi novih šotorov in opreme za šotore. Povečevanje
zmogljivosti tabora je narekoval tudi vse večji interes članov društva za taborjenje na letnem
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taboru v Premanturi. Za taborjenje leta 1975 so postavili že 94 šotorov s po dvema ležiščema
od tega jih je bilo 34 takih, ki so imeli gumasto dno, ki je bil del šotora. Tak tip šotora
uporabljajo v taboru še danes. V naslednjih dveh letih so dokončno očistili in pripravili tla za
postavitev šotorov. Tako je bil leta 1977 postavljen tabor s 97 šotori in razporeditvijo, ki
praktično v popolnosti velja še danes. Od 97 šotorov jih je bilo le še 13 takih, ki niso imeli
vdelanega gumastega dna. Že naslednje leto so zamenjali še preostale šotore z novimi, v drugi
polovici 80. letih, ko je bil obisk tabora najbolj množičen so dodali le še nekaj šotorov k
posameznim sklopom taborišča. Od takrat naprej je postavitev taborišča ostala
nespremenjena. Vsako leto se postavi 110 šotorov. V delovnih skupinah vsako leto le skrbijo
za to, da so prostori, kjer stojijo šotori, urejeni in očiščeni bodičevja, po potrebi jih nasujejo
oz. zravnajo z dodatno zemljo ali ostalim naravnim materialom. Vsako leto tudi skrbijo za
dokup in zamenjavo dotrajanih šotorov in jogijev. Konec 90. let prejšnjega stoletja so šotorom
zaradi dodatne zaščite pred dežjem dodali plahte
Taborišče oz. prostor, kjer so postavljeni šotori, je zaradi lažje komunikacije in orientacije v
taboru že vrsto let razdeljen na posamezne dele, ki so jih v društvu tudi poimenovali in sicer:
• dolga vas,
• pri gugalnicah,
• pri telovadišču,
• telovadišče,
• za telovadiščem,
• študent,
• hrastje in
• tihi dol.
Vsak šotor ima tudi svojo zaporedno številko.
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Slika 28. Načrt tabora z vpisnimi številkami šotorov in poimenovanimi področji tabora (osebni
arhiv Andrej Bleiweis).
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PRAVNA RAZMERJA IN ODNOSI S SOSEDNJIMI TABORI TER LOKALNO SKUPNOSTJO IN
REPUBLIKO HRVAŠKO
Zveza prijateljev mladine Ljubljana – center je z letovanji na področju Tašalere zaključila leta
1964. Ker je bilo sodelovanje z društvom ves čas vzorno in so si pri urejanju prostorov za
taborjenja veliko pomagali, verjetno pa tudi zaradi katerega drugega, nam nepoznanega
razloga, je Zveza prijateljev mladine Ljubljana – center aprila 1965, podarila društvu dve
parceli, na področju zaliva Tašalera in sicer parceli št. 172/1 v izmeri 1.734 m2 in št. 172/2 v
izmeri 809 m2. (Darilna pogodba med Okrajno zvezo prijateljev mladine v Ljubljani in TVD
Partizan Narodni dom Ljubljana, 1965). Ti dve parceli društvo ni nikoli uporabljalo za izvajanje
svoje taborne dejavnosti, saj sta preveč oddaljeni od tabora, preblizu obale in zato neprimerni
za pozidavo ter vpeti med ostale parcele na katerih je od leta 1968 urejen Avtokamp Tašalera.
Podjetje Riviera, ki je uredilo kamp, je želelo obe parceli jeseni leta 1967 odkupiti. Obenem se
je društvo s podjetjem Riviera dogovarjalo za dovoljenje za priklop na njihovo električno
omrežje v kampu ter dovoljenje za nemoten prehod po cesti skozi kamp do tabora. Takrat v
vodstvu društva in tabornem odboru ni bilo večjega nasprotovanja prodaji parcel (Vrhovec,
1967). So pa v času do občnega zbora, ki je po statutu društva edini organ v društvu, ki lahko
potrdi prodajo društvene lastnine, v podjetju Riviera bistveno spremenili pogoje oz. ceno, ki
so jo bili pripravljeni plačati. Od društva so namreč zahtevali, da v zameno za dovoljenje za
priklop na električno omrežje kampa, podjetju Riviera odstopi obe parceli. Vodstvo društva je
tako izsiljevanje zavrnilo in predlagalo kompromisno rešitev, da bi društvo dalo podjetju
Riviera omenjeno zemljišče v najem po simbolični ceni 10 dinarjev na leto za dobo 15 let (za
primerjavo: leta 1968 je bila cena za taborjenje otroka starega med 6 in 14 let 10 dinarjev na
dan), podjetje Riviera pa bi na svoje stroške zagotovilo ureditev priključka nizke napetosti na
električno omrežje kampa in s tem zagotovilo elektrifikacijo tabora (Vrhovec, 1968). V arhivu
nismo našli dokumenta, ki bi potrjeval tovrstni dogovor s strani Riviere, smo pa našli
dokumente, ki dokazujejo, da so v taboru med 29. marcem in 2. aprilom 1968 člani društva
položili 160 metrov nizkonapetostnega kabla do kampa Tašalera (Zalokar, 1968) in da sta
zadevni parceli še vedno v lasti društva.
Med leti 1975 in 1980 je društvo parceli oddajalo različnim organizacijam in skupnostim, ki so
imeli tabore v Tašaleri. Iz dopisa društva podjetju Arenaturist (Winkler, 1981) je razvidno, da
od leta 1981 naprej obstaja dogovor med društvom in Arenaturistom o tem, da člani društva
lahko uporabljajo del zemljišča kampa nad taborom, za parkiranje avtomobilov, kamp pa
lahko upravlja društveni parceli v okviru svoje dejavnosti.
Društvenemu taboru je bila dodeljena hišna številka leta 1976. Od takrat naprej je naslov
tabora ŠD Narodni dom, Runjačica 26/a, 52205 Premantura. Konec 80. in v začetku 90. let
prejšnjega stoletja se je za Premanturo začel pripravljati nov urbanistični načrt. Pri pripravi
tega načrta so se odgovorni v društvu (predvsem Andrej Bleiweis, Dejan Crnek, Peter Škerlj in
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Tatjana Zupančič) zavzemali predvsem za to, da bi se celotno zemljišče društvenega tabora
vključilo v turistično uredljivo (zazidljivo) področje, s tem, da bi se izdelal tudi koncept razvoja
tabora s katerim bi kandidirali pri izdelavi urbanističnega načrta okolice tabora (Zapisnik 3.
seje tabornega odbora v sezoni 90/91, 1990). Na koncu je bil sprejet urbanistični načrt v
katerem je opredeljeno, da spodnji del tabora pod zbornim mestom spada pod varovano
priobalno območje na katerem se ne sme graditi, zgornji del tabora pa je opredeljen kot
zazidljivo področje. (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016)
Ureditev oz. dobra umestitev društvenega tabora v urbanistični načrt je bila vitalnega pomena
za nadaljnji razvoj, saj so svoj interes okoli zemljišč na katerih stoji tabor pokazali tudi nekateri
drugi. Predvsem Arenaturist, kot lastnik kampa Tašalera je imel najbolj izražen interes in tudi
predlagal društvu, da bi opravili zamenjavo zemljišč. V Arenaturistu so si namreč želeli, da bi
zemljišče tabora pod zbornim mestom zamenjali z ustreznim zemljiščem nad taborom, kar pa
je bilo za društvo nesprejemljivo. Društvo si je namreč že od začetka želelo prostega prehoda
do morja. Izjemnega pomena pri urejanju te problematike so bili urejeni vsi zemljiško-knjižni
vpisi in gradbena dovoljenja za objekte. (Andrej Bleiweis, osebna komunikacija, 20. 7. 2016)
Po tem, ko je Slovenija postala samostojna država in je postalo taborjenje dejavnost društva
v drugi državi, so se začele nove težave glede prave in za društvo sprejemljive umestitve
tabora v pravni red Hrvaške. Natančnih navodil oz. smernic kako naj se zadeve urejajo namreč
ni bilo, saj Hrvaška ni nikoli uzakonila tovrstnega tipa dejavnosti na turističnih območjih. Tako
so v društvu kar nekaj časa iskali ugodne oblike organiziranosti, saj bi klasična opredelitev
tabora kot gostinskega objekta, pomenila preveliko finančno breme za društvo in tabor.
Društvo je leta 2002 ustanovilo svojo podružnično društvo na Hrvaškem na naslovu tabora
(Runjačica 26a) in uredilo vpis v register tujih društev na Hrvaškem. 1. julija 2007 je s
podpisom medsebojne pogodbe matično društvo v Ljubljani preneslo na podružnično društvo
v Premanturi izvajanje dela dejavnosti (taborjenja) za člane Narodnega doma. Za tiste
dejavnosti, ki jih podružnično društvo ne more opravljati (recepcija, prijava in plačilo
turistične takse), pa je društvo sklenilo dogovor z Arenaturistom, kot lastnikom kampa
Tašalera. V praksi to pomeni, da društvo vse udeležence taborjenj prijavi na recepciji kot goste
kampa Tašalera ter za njih tudi plača predpisano turistično takso. Lastništvo zemljišč je ostalo
zapisano na matično društvo v Ljubljani. (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016)
Kar nekaj pogajalskih sposobnosti in iznajdljivosti so v društvu potrebovali z raznimi
inšpekcijskimi službami in njihovimi tolmačenji statusa tabora. Ena od zelo perečih težava je
bil davek na gostinske usluge. Inšpektor je ob ogledu kuhinje in jedilnice sredi 90. let
prejšnjega stoletja opredelil plesišče pod jedilnico kot teraso gostinskega objekta ter z
izjemno visokimi zneski ocenil vrednosti ostalih objektov – ambulanta in klubski prostor. Ker
bi bila predvidena obračunana višina davka izjemno visoka, so se z inšpektorjem dogovorili za
ponoven sestanek na katerem so mu predstavili razloge, zakaj izračun ni pravilen in ga po
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dolgem in vztrajnem prepričevanju na koncu le prepričali, da je iz poročila izbrisal zaznambo,
o plesišču kot terasi gostinskega objekta (Tatjana Zupančič, osebna komunikacija, 6. 7. 2016).
V obdobju med 1995 in 2000 se je društvo borilo še z eno težavo. Podjetje Arenaturist si je
namreč želelo s pravnim manevrom prisvojiti društveno zemljišče. Podlaga za to naj bi bila,
da na tem zemljišču že vrsto let ne poteka nobena dejavnost in da je področje prazno. Na prvi
stopnji jim je to celo uspelo, vendar pa je bila po pritožbi sodba zavržena, saj so v društvu z
računi in plačili računov za komunalne storitve, brez težav dokazali, da je dejavnost društva v
taboru vsako leto še kako pestra. (Tatjana Zupančič, osebna komunikacija, 6. 7. 2016)

ZAGOTAVLJANJE HRANE IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA LETNI TABOR V PREMANTURI
Konec 60. let in v začetku 70. letih prejšnjega stoletja je bila stalna težava tudi prevozno
sredstvo za nakupe hrane v 12 kilometrov oddaljeni Puli. Z večanjem števila taborečih je
nabava hrane s triciklom na pedala in kasneje z mopedom na katerem je bila pripeta prikolica
postajala vse bolj nemogoča in nevarna. Vse do leta 1970 je v Premanturi v vseh skupinah
funkcijo nabave opravljal Viktor Rus. Peter Winkler, dolgoletni društveni funkcionar, ga je
opisal kot neumornega sodelavca, ki ga ni motil niti strupeni prah makadamske ceste. Vsak
dan se je odpravil v Pulo in doživel tudi nekaj nesreč, ki pa mu niso prišle do živega, čeprav so
ga kdaj našli, z vso nakupljeno hrano vred, prevrnjenega v jarku. Ko je društvo tricikel
zamenjalo z mopedom, so ga taborovodje le stežka prepričali v uporabo čelade. Viktor Rus je
umrl leta 1970, malo pred tem, ko bi se moral odpraviti na taborjenje. Leta 1971 je društvu le
uspelo kupiti kombi, ki je vsem vpletenim v nakupe, močno olajšal delo. Od takrat naprej so
imeli ves čas na voljo ustrezno prevozno sredstvo (osebna komunikacija, 15. 9. 2016). Leta
1979 so morali zaprositi za dovoljenje, da bi se lahko vsak dan vozili v Pulo za potrebe nakupa
hrane za tabor. V tistem letu je namreč veljal odlok, da vožnja ni bila dovoljena 1. vikend v
mesecu in vsak torek (Knop, 1979). Sredi osemdesetih so morali biti še bolj racionalni z
vožnjami, saj je v Jugoslaviji takrat, zaradi
pomanjkanja goriva, veljala letna
omejitev porabe goriva. Kasneje težav s
prevozi in omejitvami niso imeli, v
začetku 90. let so bile le težave s stalnimi
okvarami dotrajanega kombija (Andrej
Bleiweis, osebna komunikacija, 20. 7.
2016). Danes se tabor s surovinami še
vedno oskrbuje sam in ima za to delo
predvidenega tabornega funkcionarja z
nazivom ekonom/skladiščnik.
Slika 29. Kombi društva za prevoz hrane in ostalih potrebščin (osebni arhiv Gojko Zalokar).
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TABORNI RED IN ŽIVLJENJE V TABORU
Zaradi narave letnih taborov društva, ki nikoli niso bili smatrani kot brezdelno dopustovanje
ampak so pomenili le nadaljevanje v taki ali drugačni obliki društvenega življenja v Ljubljani,
je urnik tabora potekal po enakem principu od prvih taborov pa vse do sedanjosti. Dnevni red
se ja ohranil praktično skozi celotno obdobje letnih taborov:
• jutranje bujenje celotnega tabora,
• jutranja telovadba,
• zajtrk,
• urejanje tabora in šotorov,
• dopoldanski odhod na plažo ali izvedba aktivnosti,
• kosilo,
• počitek,
• popoldanski odhod na plažo ali izvedba aktivnosti,
• taborni zbor,
• večerja,
• večerne aktivnosti,
• tišina.
Seveda se je dnevni red delno spreminjal in se prilagajal tako, da je dajal več ali manj poudarka
določenim vsebinam. V preteklosti je bil vsekakor večji poudarek na jutranji telovadbi, ki je
bila obvezna za vse, tudi v skupinah v katerih so taborili starejši. Danes jutranja telovadba,
predvsem v skupinah v katerih taborijo družine, ni več obvezna. Še vedno pa tovrstne
aktivnosti potekajo v obliki vodenih vadb. Veliko udeležencev tabora si tudi sami ali v
skupinicah organizirajo jutranje športne aktivnosti (predvsem tek in kolesarjenje). Še vedno
pa je ohranjeno bujenje celotnega tabora pol ure pred začetkom zajtrka, ne glede na to ali
telovadba v skupini je ali ni. Ravno tako se morajo udeleženci tabora držati urnika za obroke
in se udeleževati večernega zbora.
Druga značilnost tabora, ki se je ohranila vse do današnjih dni je, da udeleženci tabora sami
skrbijo za nekatera opravila in vzdrževalna dela v taboru, kot so: priprava jedilnice, čiščenje
tabora, sanitarij, tušev in umivalnikov ter odvoz smeti, nočna straža in dežuranje. Za pripravo
jedilnice za vse tri obroke dežurna skupina, ki je vsak dan določena in prebrana na tabornem
zboru. V 60. in začetku 70. letih prejšnjega stoletja so člani dežurnih skupin pomagali tudi pri
delu v kuhinje (lupljenje krompirja, rezanje zelenjave ipd. Opravila povezana s čiščenjem
tabora so v zadnjih letih prevzeli člani društva, ki za to prejmejo tudi plačilo, v preteklosti pa
so, kot smo že omenili ta dela opravljali taboreči. Tovrstno skrb za tabor ohranjajo še danes v
2. skupini, v kateri taborijo otroci od 9. do 18. leta starosti. Poleg teh zadolžitev je v taboru
organizirana tudi nočna straža (dandanes se vodje tabora samostojno odločajo ali bodo imeli
organizirano nočno stražo ali ne). V 60. letih so stražo opravljali samo starejši, po
reorganizaciji programa taborjenj leta 1973 pa so nočno stražo opravljali tudi otroci. Otroci
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so na straži v parih po eno do dve uri, mlajši so na vrsti za stražo v zgodnjih urah noči (med
22. in 24. uro, starejši otroci in odrasli pa med 24. in 6. uro (Andrej Bleiweis, osebna
komunikacija, 20. 7. 2016 in Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
Taboreči so imeli v preteklosti še dve zadolžitvi in sicer je bil za vsak dan določen starejši
dežurni, ki je opravljal svoje dolžnosti od konca zbora do 21.30 ure ter od 7. do 13. ure (čas
kosila) in so obsegale:
• dviganje zastave po vstajanju,
• organizacija priprave jedilnice za zajtrk in kosilo,
• zvočni signal za zajtrk,
• kontrola čiščenja stranišč, tabora in odnosa smeti,
• zvočni signal za zajtrk,
• sprejemanje obiskov in
• večerno umirjanje tabora.
Od 13. ure do zbora je imel zadolžitve mlajši dežurni in sicer:
• zvočni signal za konec počitka
• organizacija priprave jedilnice za večerjo
• zvočni signal za začetek zbora
• spuščanje zastave in
• sprejemanje obiskov. (Bleiweis, 1975)
Na taborjenjih v zadnjih leti delo mlajšega in starejšega dežurnega opravljajo receptorji, ki so
navadno polnoletni dijaki in študenti, ki so v preteklosti taborili v taboru v vrstah ali skupaj z
družinami.
Zvočne signale, ki označujejo začetke oz. konce določenih obdobij v dnevu (jutranje bujenje,
začetek zajtrka, kosila in zbora, konec počitka) ali opozarjajo na morebitne nevarnosti (požar)
od leta 1968 opravljajo s t. i. gongom. Taborni gong je prazna vojaška granata, premera 120
cm, v katero so vstavili kovinski pesto s katerim z zamahovanjem levo in desno udarjajo ob
stene granate in ustvarjajo rezek zvok, ki se sliši daleč naokoli (Andrej Bleiweis, osebna
komunikacija, 20. 7. 2016).
Večerni zbor je del dnevnega reda vsake skupine. Razen v redkih izjemnih primerih je zbor
vedno potekal in še vedno poteka na za to določenem zbornem mestu. V Premanturi je to del
tabora, ki je približno na sredini. Na zbornem mestu sta postavljena drog za zastavo in gong.
Udeleženci se na večernem zboru zberejo vsak dan. Ob drogu za zastavo stoji taborovodja,
taboreči se postavijo v polkrogu okoli zbornega mesta. V preteklosti je bilo strogo določeno
da se ženski del tabora z malimi otroci postavi na eno stran polkroga na drugo stran pa moški
del tabora. Danes te stroge ločitve ni več, vendar pa predvsem starejši ohranjajo to tradicijo.
Na zboru taborovodja povzame iztekajoči se dan in po potrebi pove kakšna opozorila ali
opazke. Poleg tega napove predvidene aktivnosti za naslednji dan ter prebere zadolžitve
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dežurnih skupin. Na zboru lahko svoje pripombe, opažanja in predloge povejo tudi ostali
taboreči. Zbor se načeloma zaključi s petjem taborne himne »Lepo je biti v naši domovini
mlad« ter spuščanjem zastave. Do razpada Jugoslavije so vedno spuščali Slovensko zastavo.
Kasneje je slovensko zastavo zamenjala taborna zastava, predvsem zaradi izogibanja
morebitnim konfliktom z domačini.

Slika 30. Večerni taborni zbor (osebni arhiv Gojko Zalokar).
Taborni red, ki ga je v preteklosti predlagal v potrditev upravnemu odboru, taborni odbor,
danes pripravi in potrjuje upravni odbor. Pri pripravi navadno sodelujejo tudi zaposleni oz.
pogodbeni sodelavci društva. Taborni red je skupek pravil, ki opredeljujejo pod kakšnimi
pogoji lahko člani društva taborijo na letnem taboru v Premanturi in se je v letih obstoja
taborjenj spreminjal. Kljub temu pa taborni red še vedno obsega podobna osnovna pravila oz.
red, kot v preteklosti (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
Trenutni izvleček iz tabornega reda obsega naslednja pravila, ki jih prejmejo člani ob vpisu in
se morajo z njimi tudi strinjati:
»Taborni prostori in objekti
Taborni prostor in objekti, z izjemo kuhinje, bivalnih prostorov za osebje in ambulante, so
namenjeni skupni uporabi. Vsi člani društva lahko na tabornem prostoru bivajo le v šotorih,
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ki so last ŠD Narodni dom. Šotori so opremljeni z jogiji, zato je obvezna uporaba lastnih rjuh
in morebitne blazine. Odeje so last ŠD Narodni dom in so taborečim na razpolago.
V območju tabora je prepovedano:
• postavljanje privatnih šotorov, prikolic in drugih objektov,
• vstop v kuhinjo, razen tabornemu vodstvu in dežurnemu,
• imeti in oskrbovati domače živali (obiskovalci morajo pse po taboru obvezno voditi na
vrvici),
• iznos hrane iz kuhinje oz. jedilnice,
• parkiranje in pranje avtomobilov,
• kurjenje ognja,
• kajenje oz. odmetavanje cigaretnih ogorkov razen ob pepelnikih,
• pijančevanje in razgrajanje,
• žaganje, kleščenje ali poškodovanje rastlin,
• zloraba drog,
• uživanje alkoholih pijač in kajenje mladoletnikom.
Posebnosti za otroke v vrstah:
• Uporaba mobilnih telefonov v času trajanja taborne skupine ni dovoljena.
• Uživanje alkoholnih pijač, kajenje ali zloraba drog je strogo prepovedano.
• Uporaba elektronskih pripomočkov za prosti čas (game-boy, predvajalniki glasbe,
PSP…) ni zaželena. Društvo ne odgovarja za morebitne poškodbe, izgubo ali krajo teh
pripomočkov.
• V času trajanja taborne skupine so, ob predhodnem dogovoru s taborovodstvom,
dovoljeni obiski samo ožjim družinskim članom. Izhodi iz tabora s starši ali ožjimi
družinskimi člani ob obiskih niso možni, razen v izjemnih primerih, ki morajo biti
dogovorjeni s taborovodstvom.
Na tabornem prostoru, v objektih in šotorih se mora vzdrževati red, disciplina in čistoča, za
kar so odgovorni vsi taboreči in taborno vodstvo. Morebitno škodo, katero ugotovi taborno
vodstvo na inventarju, mora povzročitelj poravnati takoj.
Dnevni red
a. budnica in vstajanje
b. jutranja telovadba
c. umivanje
d. zajtrk
e. urejanje tabora
f. aktivnosti po programu, kopanje
g. kosilo
h. popoldanski počitek
i. aktivnosti po programu, kopanje
j. večerni zbor
k. večerja
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l. aktivnosti po programu (taborni ogenj, ples)
m. nočni počitek - tišina
Dnevni red s pripadajočimi urami je objavljen na oglasni deski in je obvezen za vse taboreče
in goste. Minimalno oz. obvezno mora dnevni red določati aktivnosti a., g., i., j., k., m. . Te
aktivnosti oznanja dežurni z gongom. Za začasno odsotnost iz tabora oz. za odsotnost od
posameznega obroka taboreči ni upravičen do vračila tabornine.
Taborne službe
Taboreči so dolžni po razporedu, katerega pripravi in objavi v tabornem povelju taborovodja,
sodelovati v rednih tabornih službah, ki so:
• starejši dežurni
• mlajši dežurni
• delovna skupina za pripravo jedilnice, odstranitev smeti, čiščenje sanitarij
• nočna straža
• gasilska četa
Obnašanje izven tabora
Glede na razmere na Hrvaškem se zavedam, da tudi izven tabora ne smem dajati najmanjšega
povoda za kakršenkoli incident. Moram se izogibati konfliktu, ki bi lahko ogrožal bivanje
tabornikov v Premanturi.
Disciplinski postopek
Prestopki in kršitve tabornega reda se obravnavajo na sestanku taborovodstva. Po zaslišanju
krivcev in prič vodstvo izreče odločitev s sklepom o disciplinski kazni. Disciplinske kazni so:
• javni opomin
• javni ukor
• izključitev s taborjenja
Kazen izreče taborovodja na večernem zboru. Zoper kazen je možna pritožba. Postopek je
ustmen in hiter. Pritožba proti sklepu o izključitvi ne zadrži izključitve.
Odgovornost vodstva tabora in društva v primeru višje sile
Društvo ne odgovarja za nezgode in posledično za telesne ali materialne poškodbe, ki bi
nastale zaradi nepredvidenih dejavnikov kot so naravne nesreče, vremenske motnje, viharji
in druge posledice, ki izhajajo iz omenjenih dejavnikov na katere društvo ne more imeti
vpliva.« (Premantura-izvleček iz tabornega reda, 2008)
Zato, da taborno življenje poteka po predvidenem urniku in da je življenje prijetno, urejeno in
organizirano, skrbijo člani društva ki v posameznih skupinah opravljajo tako imenovane
taborne funkcije. Ustroj teh funkcij se skozi leta ni bistveno spreminjal. Spreminjal se je
predvsem odnos do njih. Medtem, ko so bile včasih vse taborne funkcije, razen dela v kuhinji,
častne, so od leta 1970 naprej tudi plačane. Najprej so dobili plačilo za opravljeno delo najbolj
izpostavljeni funkcionarji nato pa tudi vsi ostali. Vodniki so prve honorarje prejeli v začetku
80. let prejšnjega stoletja. Po prenovi opisa nalog posameznih funkcij in novem vrednotenju
posamezne funkcije leta 2016 so taborne funkcije letnega tabora ŠD Narodni dom v
Premanturi sledeče:
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taborovodja, ki vodi taborno skupino in je odgovoren za celotno dejavnost skupine;
ekonom/skladiščnik, ki je odgovoren za materialno poslovanje taborne skupine,
nabavo hrane in ostalega materiala ter skrbi za racionalno porabo denarja;
blagajnik, ki je odgovoren za sprejemanje vplačil in izvajanje izplačil ter vodenje
ustreznih evidenc in dnevnikov;
vzdrževalec, ki je odgovoren za operativno delovanje opreme v taboru;
zdravnik, ki je odgovoren za oskrbo morebitnih obolelih ali poškodovanih udeležencev
taborjenja
vodnik, ki je odgovoren za vodenje, disciplino in varnost otrok, ki so mu dodeljeni v
vrsto;
»bifedžija«, ki je odgovoren za vodenje bifeja in organizacijo izdaje pijače, sladoleda in
ostale ponudbe bifeja;
kuharica, ki je odgovorna za pripravo obrokov hrane in izvaja nadzor nad kuharicopomočnico;
kuharica-pomočnica, ki je odgovorna za pomoč v kuhinji;
čistilec sanitarij in fontan, ki je odgovoren za čistočo sanitarij in fontan;
čistilec smetnjakov, ki je odgovoren za praznjenje vreč za smeti ter čistočo okoli
smetnjakov in kontejnerja za smeti;
voznik, ki po nalogu taborovodje ali ekonoma/skladiščnika opravlja vožnje z
društvenim avtomobilom;
receptor, ki je odgovoren za vodenje recepcije pri vhodu v tabor;
gospodinja, ki je odgovorna za vzdrževanje čistoče v kavarni in pralnici ter zagotavlja
vsakodnevno čiščenje kuhinjskega perila (Tabor Premantura, opis tabornih funkcij,
2016).

Zdravniška služba je bila že od začetka zelo pomemben del vsakoletne organizacije taborjenja.
Pomembnost te taborne funkcije se kaže tudi v tem, da so že leta 1965, le dve leti po
dokončanju glavne stavbe tabora, zgradili tudi ambulanto s sobo za izolacijo. V vseh letih
taborjenja se je zvrstilo veliko znanih zdravnikov in tudi mladih še neuveljavljenih zdravstvenih
delavcev, ki so skrbeli za zdravje vseh taborečih včasih pa tudi za druge turiste iz okoliških
kampov. Zdravniki so sodelovali tudi pri pripravi jedilnikov in pomagali z nasveti o zdravi in
primerni prehrani.
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ŠPORTNE, TABORNIŠKE IN OSTALE AKTIVNOSTI NA LETNIH TABORIH V PREMANTURI
Glede na precej obsežno obdobje, ki ga bomo opisali, smo se odločili, da bomo taborne
aktivnosti opisali v treh sklopih, razdeljenih po obdobjih, ko so se zgodile najbolj konkretne
spremembe v tabornem življenju in sicer:
• Obdobje izgradnje tabora in organizacija tabornega življenja v novih okoliščinah od
leta 1960 do leta 1974;
• Obdobje razvoja tabornega življenja s poudarkom na raznovrstnih športnih aktivnostih
in taborništvu ter postopno opuščanje nekaterih starejših programskih vsebin od leta
1974 do 1991;
• Obdobje delovanja tabora in razvoj tabornih aktivnosti po novih pravilih in v tuji državi
od 1991 do 2016.
Kljub temu, da se je program po omenjenih obdobjih precej spreminjal je potrebno zapisati,
da osnovna načela tabornega življenja še vedno ostajajo enka kot pred 55. leti. Ta pa so, da
tabor ni turistična destinacija, ki ob plačilu taborjenja zagotavljala udeležencem vse kar si
zaželijo in zahtevajo ampak je to skupnost različnih osebnosti, ki imajo svoje potrebe in želje
vendar pa morajo za harmonično preživljanje poletnih počitnic poskrbeti tudi sami in v
sodelovanju z ostalimi udeleženci taborjenja. Funkcionarji društva pa niso turistični delavci na
klic ampak so zavedni člani društva, ki pomagajo pri nemotenem poteku taborjenja ter
usmerjanju udeležencev tabora v naravo in k naravi.

1. OBDOBJE IZGRADNJE TABORA IN ORGANIZACIJA TABORNEGA ŽIVLJENJA V NOVIH
OKOLIŠČINAH OD LETA 1960 DO LETA 1974
Kljub začetnemu strahu kako bodo lahko na novi lokaciji izvedli taborjenje, se je kmalu
izkazalo, da prostor pri Premanturi ponuja v pogledu organizacije bistveno več pozitivnih kot
negativnih stvari. Izpostavili bomo nekatere, ki so bile napisane v poročilih o poteku taborjenj
v letu 1960 – 1962:
• v nasprotju z Valovinami so v Premanturi imeli veliko več miru, saj v bližini ni bilo
nobenih industrijskih objektov, v neposredni bližini je bil samo en tabor, plaže pa niso
bile polne mestnih obiskovalcev;
• v Premanturi je zaliv pod taborom bolj primeren in varen za kopanje in aktivnosti na
vodi, saj ni obrnjen proti odprtemu morju, kot je bil slučaj na Valovinah;
• v primeru močnega vetra sta zaradi pozicije tabor in plaža v Premanturi manj na udaru
kot na Valovinah;
• neokrnjena okolica Premanture in veliko možnosti za prirejanje izletov, orientacijskih
pohodov ali iger; na Valovinah se je že čutila bližina večjega mesta;
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stalna lokacija tabora v Premanturi na lastnem zemljišču je omogočila bolj obsežen in
kvaliteten razvoj športnih objektov tabora in s tem večjo pestrost in kakovost
programa taborjenja (Zalokar, 1960a; Mihelj, 1961 in Zalokar, 1962).

Prva leta taborjenja v Premanturi so bila za udeležence taborov močno zaznamovana s
prostovoljnim delom pri graditvi taborne infrastrukture. Kljub temu so se predvsem v
skupinah, ko so taborili otroci, veliko ukvarjali z različnimi aktivnostmi na morju, ob morju in
v naravi. Po dograditvi tabora so se v društvu ves čas trudili z izvajanjem aktivnosti tudi v
skupinah v katerih so pretežno taborili odrasli. Na začetku taborjenja v Premanturi so veliko
pozornosti namenjali prostim vajam in orodni telovadbi, saj so že kmalu postavili gimnastična
orodja: nizka in visoka gred, nizek drog, krogi, bradlja ter konj in koza za preskok, ki so ju
skupaj z blazinami vsako leto pripeljali iz Ljubljane. Orodja so stala na delu tabora, ki mu v
društvu rečejo telovadišče. Predvsem v drugi skupini, ki so jo v večini obiskovali članski in
mladinski telovadci in telovadke, je telovadba trajala do 2 uri na dan. Z leti je zanimanje za
orodno telovadbo začelo padati. Leta 1968 smo v poročilu o poteku taborjenj našli zapis, da v
3. skupini ni praktično nihče več uporabljal telovadnih orodij in da za naprej predlagajo, da bi
orodja pospravili že ob zaključku 2. skupine namesto da propadajo na soncu (Zalokar, 1968).
Poleg obvezne jutranje telovadbe in izvajanju vaj na orodjih so veliko pozornosti posvečali
učenju plavanja tako za neplavalce kot tudi plavalce. Veliko so vadili daljinsko plavanje, se učili
tehnik potapljanja na dah in skokov v vodo ter organizirali tekmovanja v plavanju za
posameznike in vrste. Že od samega začetka so pogrešali kakšen čoln, ki bi popestril aktivnosti
na morju. To so nadomeščali z gradnjo improviziranih splavov na katerih so se med drugim
tudi učili veslanja. Leta 1967 pa so v društvu kupili motorni čoln, ki je bil dolgoletna želja
predvsem mlajši. Leta 1968 so v drugi skupini naredili tudi lastne gole za vaterpolo (Zalokar,
1967; Zalokar, 1968).
Veliko so igrali tudi igre z žogo. V taboru je bila, predvsem med starejšimi, najbolj popularna
odbojka, malo manj pa košarka in nogomet. Odrasli so v taboru tudi veliko balinali, mlajši pa
so radi igrali igro Med dvema ognjema. Tekmovanja so imeli med vrstami oz. med taborečimi,
ki so sestavili svoje mešane ekipe ter s predstavniki drugih taborov in mornarji, ki so imeli v
tistem obdobju, na sedanjem področju Avtokampa Stupice, svoj poletni tabor. Bližina vojske
in dobri odnosi z njo so omogočali tudi izvedbo nekaterih neobičajnih aktivnosti, ki pa niso
bile stalna praksa v taboru. Tako je vojska leta 1962 otrokom v prvi skupini omogočila ogled
vojaških vaj topništva v živo na vojaški ladji (Zalokar, 1962). Aktivnost povezana s tem, ki se je
redno izvajala v taboru je bilo streljanje z zračno puško na lastnem strelišču. Poleg tega so
konec 60. let v taboru začeli igrati tudi pikado.
Izjemno zanimanje med mladimi in starejšimi je bilo za igranje turnirjev v namiznem tenisu,
tudi badminton je bil med taborečimi zelo popularen. Predvsem v prvi skupini so tekmovanja
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v posameznih disciplinah oz. športih povezali v taborne mnogoboje. Poleg tega so tekmovali
tudi v posameznih disciplinah za naslov prvaka tabora.
Izmed taborniških aktivnosti so dajali poudarek na tehnikah orientacije v naravi s pomočjo
sonca, ure ali kompasa ter se učili določanja azimuta in merjenja razdalj. Vse te tehnike so
uporabljali na orientacijskih tekih, ki so jih pripravili v ožji in širši okolici tabora. Poleg tega so,
predvsem mlajše udeležence tabora, učili pravilnega postavljanja in urejanja šotorov ter
tehnik bivakiranja na prostem. Tovrstna oblika preživetja noči v divjini rta Kamenjak, je pri
mladini vzbudilo izjemno zanimanje in veliko navdušenja. Začetnik in pobudnik bivakiranj je
bil Peter Winkler, ki je taborni odbor tudi prepričal, da so kupili nekaj manjših šotorov, ki so
jih uporabljali na bivakiranjih. (Winkler, osebna komunikacija, 15. 9. 2016).
V vseh skupinah so organizirali različne pohode in izlete po okolici in rtu Kamenjak ter v Pulo.
Velikokrat so organizirali tudi izlete z ladjo za otroke in odrasle. Predvsem med otroci je bilo
veliko takih, ki so prvič pluli po morju in zato še toliko večje doživetje.
Zelo pomemben del tabornih aktivnosti so bila tudi različna predavanja in tečaji. Vsebina
predavanj je bila največkrat povezana z znanji, ki so jih imeli udeleženci tabora, ki so
predavanja pripravili. Zdravniško osebje je pripravljalo predavanja o zdravstveni in osebni
higieni, o prvi pomoči in že leta 1963 predavanji o škodljivosti splava in kontracepciji ter o
telesnih razlikah med moškim in ženskim telesom. Dobro sprejeta so bila tudi potopisna
predavanja, predavanja o rastlinah in ostali vegetaciji Istre. Društveni funkcionarji so navadno
pripravljali predavanja o delovanju društva in različnih društvenih aktivnostih. Leta 1964 je
bili zelo dobro sprejet in obiskan prvi tečaji za vodnike in trenerje društva, že naslednjega leta
pa so pripravili tečaj za akrobatiko in tečaj za moderno gimnastiko; t. j. ritmično gimnastiko,
ki ga je pripravila Jelica Vazzaz. Tečaji so v taboru redno potekali v okviru druge skupine vse
do začetka 70. let nato pa počasi zamrli.
Večere so si taboreči tako v otroških skupinah kot tudi v odraslih popestrili s tabornimi ognji
na katerih so peli partizanske in narodne pesmi pripravljali skeče in različne nastope ter se
pogovarjali o različnih stvareh. Organizirali so tudi plesne večere, tombole in podobne
aktivnosti. Predvsem za večere s tabornim ognjem so si vodstva tabornih skupin želela, da bi
bil programi boljše pripravljeni in imeli več vsebine (Lamut, 1963).
Ker je delo z otroci, ki so bili odsotni od doma med dvema do tremi tedni od vodnikov v taboru
zahtevalo drugačen pristop in druga znanja kot v telovadnici, so se vodstva tabora ves čas
trudila z organizacijo izobraževanj in predavanj namenjenih vodnikom. Poleg tega so v
poročilih stalno poudarjali, da je z načrtovanjem vsebin potrebno začeti že konec zime v
Ljubljani. Velikokrat se je namreč zgodilo, da se je dokončna ekipa vodnikov formirala šele tik
pred odhodom na taborjenje. In to je vsako leto pomenilo improvizacijo na taborjenju in
pomanjkanje novih idej in vsebin. Vodstvo tabora si je nasprotno želelo v programu taborjenja
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več telesne in splošne vzgoje in ne samo lagodnega prepuščaje sončenju in kopanju (Kržišnik,
1963).
Taborni odbor si je v vseh letih obdobja, ki ga obravnavamo, želelo boljšega sodelovanja s
strokovnim odborom društva, ki pa po dokumentaciji, ki smo jo našli, ni bilo prav zelo odzivno.
Verjetno tudi zato, ker so bili vodniki v zimskem in spomladanskem času preveč zaposleno z
delom v telovadnici in udeležbo na tekmovanjih in prireditvah. Zaradi tega so v Premanturi,
tako kot že na koncu taborjenj na Valovinah, nadaljevali z usposabljanjem kandidatov za
vodnike iz vrst starejših pionirjev in pionirk. Te skupine so imele poseben program taborjenja,
preko katerega so jih učili veščin potapljanja, veslanja, plavanja, organizacije dela, orientacije
in ostalih tabornih veščin. Nadeli so si celo ime »Podvodna četa«, ki so ga izbrali po naslovu
filma o ameriških podvodnih komandosih (originalni naslov filma: The Frogman), ki je bil
takrat zelo popularen med taborniki v Premanturi (Winkler, osebna komunikacija, 15. 9.
2016).
Na začetku taborjenj v Premanturi so nadaljevali s skupinami in starostno razporeditvijo po
skupinah po enakem principu kot na Valovinah. V prvi skupini so pretežno taborili otroci od
10. do 14. leta starosti, v drugi skupini so taborili otroci od 14. leta naprej, mladinci in
mladinke ter člani in članice, ki so telovadili v društvu, v tretji skupini pa so taborili člani
društva s svojimi družinami. V Pravilniku taborjenja TVD Partizan Narodni dom Ljubljana
(1965), ki je veljal v tem obdobju so bili zapisani posebni pogoji za prijavo na taborjenje in
sicer:
• redna udeležba na telovadbi,
• udeležba na vseh društvenih nastopih,
• udeležba na pohodu Ob žici,
• za otroke tudi uspešno zaključeno šolsko leto.
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Tabela 6
Pregled terminov posameznih tabornih skupin, trajanja posameznih skupin ter števila
udeležencev v posameznih skupinah in vseh skupaj za obdobje od 1960 do 1973
1. SKUPINA
2. SKUPINA
3. SKUPINA
ST
T
ŠD
ŠT
T
ŠD
ŠT
T
ŠD
ŠT
1960 30.6.-18.7. 18 162 19.7.-5.8.
17 120 6.8.-22.8.
16
92 374
1961 30.6.-18.7. 18 149 19.7.-4.8.
16 140 5.8.-21.8.
16
96 385
1962
3.7.-23.7.
20 151 24.7.-13.8. 20 161
/
312
1963
2.7.-20.7.
18 126 20.7.-7.8.
18 127 7.8.-25.8.
18 105 358
1964
1.7.-19.7.
18 133 19.7.-6.8.
18 153 6.8.-24.8.
18 118 404
1965 30.6.-18.7. 18 n.p. 18.7.-5.8.
18 n.p. 5.8.-23.8.
18 n.p. n.p.
1966 29.6.-17.7. 18 120 17.7.-4.8.
18 136 4.8.-22.8.
18 129 385
1967 30.6.-18.7. 18
97
18.7.-5.8.
18 148 5.8.-23.8.
18 159 404
1968 29.6.-17.7. 18 138 17.7.-4.8.
18 161 4.8.-22.8.
18 154 453
1969 30.6.-18.7. 18 138 18.7.-5.8.
18 168 5.8.-23.8.
18 119 425
1970 29.6.-17.7. 18 138 17.7.-4.8.
18 169 4.8.-22.8.
18 134 441
1971
2.7.-22.7.
20 139 22.7-11.8. 20 190 11.8.-28.8. 17 102 431
1972
1.7.-22.7.
21 181 22.7.-8.8.
17 166 8.8.-25.8.
17 168 515
1973
2.7.-21.7.
19 n.p. 21.7.-4.8.
14 n.p. 4.8.-17.8.
13 n.p. n.p.
Legenda: T – termin skupine; ŠN – število dni (nočitev) skupine; ŠT – število oseb v skupini;
ST – skupno število udeležencev v letu; n.p. – nismo našli podatka
LETO

V tabeli 6 so prikazani podatki o terminih tabornih skupin in trajalnju le teh ter o številu
deležencev v posamezni skupini in skupaj za vsako leto. Za dolečene skupine nismo uspeli najti
oz. izvedeti vseh podatkov. V letu 1962 taborjenja v 3. skupini niso organizirali, ker je bilo
premalo prijav (Zalokar, 1962).
Leta 1973 je predsenik tabornega odbora v svojem poročilu zapisal: »Tudi za prihodnja leta
lahko pričakujemo, da se zanimanje za taborjenje ne bo zmanjšalo, zato se bomo morali
odločiti za eno tehle možnosti: zaostriti pogoje za udeležbo in s tem omejiti število tabornikov,
ali pa vpeljati še četrto skupino, ki bi začela s taborjenjem že okrog 20. junija. Menimo, da bo
moral prihodnji taborni odbor razmisliti zalsti drugo možnost, saj bi s tem bolje izrabili taborni
prostor in opremo in omogočili večjemu številu pripadnikov prijetne počitnice ob morju.«
(Winkler, 1973, str. 21)
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Tabela 7
Taborovodje posameznih tabornih skupin od 1960 do 1973
LETO
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1. SKUPINA
Franc Mihelj
Franc Mihelj
Tomaž Šavnik
Niko Kržišnik
Niko Kržišnik
Niko Kržišnik
Niko Kržišnik
Niko Kržišnik
Tine Pardubsky
Peter Winkler
Andrej Hrovat
Peter Winkler
Tine Pardubsky
Tine Pardubsky

2. SKUPINA
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Jože Zalokar
Andrej Hrovat
Andrej Hrovat

3. SKUPINA
Rasto Švajger
Lojze Vrhovec
/
Viktor Adamič
Lojze Vrhovec
Lojze Vrhovec
Hugon Czurda
Viktor Adamič
Štefan Dolhar
Viktor Adamič
Bogdan Lamut
Bogdan Lamut
Bogdan Lamut
Bogdan Lamut

V tabeli 7 so zapisani imena in priimki taborovodjih posameznih skupin. V letu 1962
taborovodja 3. skupine ni zapisan, saj je skupino niso izvedli zaradi premajnega števila prijav.

2. OBDOBJE RAZVOJA TABORNEGA ŽIVLJENJA S POUDARKOM NA RAZNOVRSTNIH ŠPORTNIH
AKTIVNOSTIH IN TABORNIŠTVU TER POSTOPNO OPUŠČANJE NEKATERIH STAREJŠIH
PROGRAMSKIH VSEBIN OD LETA 1974 DO 1991
Sprememba v razmišljanju o aktivnostih v taboru ter postavitev novega načina dela in
razmišljanja vodniškega kadra, sovpada z začetkom prevzema vodenja pionirske skupine s
strani Andreja Bleiweisa. Poleg vodenja druge skupine, je dvakrat vodil tudi tretjo skupino in
bil ves čas član tabornega odbora in na koncu tudi njegov predsednik. Drugačen pogled na
vodenje skupine, večja naklonjenost taborniškim veščinam in organiziranemu družabnemu
življenju, napram vojaški disciplini in pretiranemu poudarjanju telovadbe na letnih taborih, so
zaznamovale predvsem njegovo delo s pionirji v drugi skupini. Na začetku njegovega
delovanja takega načina dela nekateri starejši niso odobravali. Kljub temu večjih težav ni imel,
saj se je kljub starostni razliki, odlično razumel z Jožetom Zalokarjem, ki je bil zaradi svojega
preteklega dela absolutna avtoriteta, ko se je govorilo o letnih taborih. Skoraj 20 let je s
svojimi sodelavci bdel tudi nad tehničnim delom priprave tabora in s svojimi izvirnimi idejami
pripomogel k marsikateri kakovostni rešitvi problemov. Svojo funkcijo je predano in z vso
resnostjo opravljal do leta 1991 (Andrej Bleiweis, osebna komunikacija, 20. 7. 2016).
Bleiweisu je uspelo narediti to, kar so prejšnje taborovodje vedno znova ugotavljali v svojih
poročilih. Z izbiro vodniške ekipe že v januarju ter rednimi srečanji, sestanki in tudi z
neformalnim druženjem je dosegel, da so pripravili program 2. taborne skupine do zadnje
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podrobnosti že v Ljubljani in da so ob tem dosegli tudi zavidljivo stopnjo medsebojne
povezanosti (Andrej Bleiweis, osebna komunikacija, 20. 7. 2016).
Za primer bomo predstavili, kako obsežen program, ki so ga pripravili na 8. sestankih pred
taborjenjem, so izpeljali v drugi skupini leta 1977. V poročilu tabornega odbora za leto 1977
je predsednik tabornega odbora, po povzetku poročila taborovodje, zapisal: »Program dela je
bil razdeljen na: delo po vrstah, aktivnosti male olimpijade in turnirski način tekmovanja:
• Športna aktivnost je vsebovala: streljanje z zračno puško, namizni tenis, skoki v daljino,
v vodo, plavanje, štafeta v plavanju 4 x 50 m, potapljanje, vožnja z gumijastim čolnom,
igra Med dvema ognjema, nogomet in badminton.
• Zabavna aktivnost je vsebovala: skakanje v vreči, pikado, vlečenje vrvi, stanje na
zračnici, voda in cvek, kegljanje, plesi, plesne vaje, učenje pesmi, igre z žogo, balinanje,
ribolov, frizbi, gumitvist, kozaflek, risanje, lepljenje, rezanje, izleti.
• Taborniške aktivnosti so vsebovale: orientacijski tek, bivakiranje zunaj tabora, veščine
(vozli, ognji), postavljanje šotorov, orientacija, taborni ogenj (3x).
• Ostale aktivnosti: dve nogometni tekmi z mladino iz Judenburga v Avstriji.
Poleg tega so v tej skupini opravili tudi nekaj vzdrževalnih opravil, ki so bila primerna za starost
otrok« (Prevorčnik, 1977, str. 5).
Iz poročila je razvidno, da orodne telovadbe sploh ni bilo več na programu, čeprav je Bleiweis
ni nikoli nobenemu prepovedal. V programu pa so še vedno imeli jutranjo telovadbo. V drugi
skupini so tradicionalno organizirali tudi malo olimpijado - tekmovanje skupin, v različnih
disciplinah. Leta 1988 je mala olimpijada v drugi skupini obsegala naslednje discipline:
• vlečenje vrvi,
• točka ob tabornem ognju,
• oblikovanje figur iz ljudi,
• suhi in mokri poligon,
• zvezdasti orientacijski tek,
• ocenjevanje šotorov in
• plesno tekmovanje (Bleiweis, 1988b)
Poleg male olimpijade so dali tudi velik poudarek na individualnih tekmovanjih v namiznem
tenisu in mehkem tenisu 8, ki se je začel uveljavljal po povečanju plesišča leta 1988. Seveda pa
nikoli niso zanemarjali obiskovanje plaž in aktivnosti v vodi, pod vodo, na vodi in ob vodi
(Bleiweis, 1989).
Ena od takih aktivnosti je bilo jadranja na deski, ki so jo uvedli leta 1980. Zanimanje za ta šport
je bil nekaj časa izjemen v vseh skupina. Tisti vodniki, ki so jadranje na deski pripeljali v tabor,
8

Mehki tenis se igra na manjši površini kot tenis s trdo podlago s plastičnimi loparji in
penastimi žogicami po pravilih, ki veljajo za tenis.
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so se organizirali do te stopnje, da so imeli na taborjenju simulator jadranja, za vodnike vrst
pa so organizirali tečaje osnov jadranja na deski in jim predstavili osnovne metodične
postopke učenja otrok. Organizirana jadralna dejavnost je zamrla okoli leta 1990, ker se je
med tabornimi skupinami z opremo ravnalo zelo slabo (Zornada, 1979).
Ob tabornih ognjih, ki so bili med mladimi zelo popularni so veliko peli in ob tem izjemno
uživali. Bleiweis je celo pripravil pesmarice za otroke, ki so vsebovale tako sodobne in
popularne pesmi, kot tudi najbolj poznane narodne in partizanske pesmi. V intervjuju, ki smo
ga opravili z Bleiweisom, je ob omembi petja himne dodal, da je bilo včasih izjemno lepo
poslušati glasno in ubrano otroško petje taborne himne »Lepo je v naši domovini biti mlad«
(Andrej Bleiweis, osebna komunikacija, 20. 7. 2016).
Ob pojavu diskoteke v Premanturi, je bila želja starejših otrok, mladincev in vodnikov po
izhodih v disko velika. Ker so se zavedali, da samo s prepovedovanjem ne bodo uspeli, so v
taboru kupili avdio opremo in začeli plese organizirati sami. Poleg disko plesov so pripravili
tudi plesne vaje v klasičnih plesih, ki jih je vodila takratna vodnica in plesalka Mojca Hrovat.
Odziv med otroci je bil zelo dober. Na tak način jim je delno uspelo tudi zmanjšati željo po
izhodih v disko (Andrej Bleiweis, osebna komunikacija, 20. 7. 2016).
V 3. skupini je bilo v začetku obravnavanega obdobja še veliko telovadbe in orodne telovadbe.
Leta 1975 so se v tretji skupini pripravljali na udeležbo na Partizanskem mnogoboju v Budvi.
Zaradi tega so poleg telovadbe tudi več tekli (Hrovat, 1975). Kmalu pa je začelo tudi v 3.
skupini padati zanimanje za orodno telovadbo. Na to kaže tudi propadanje orodij na taboru,
ki so jih konec 70. let zaradi dotrajanosti odstranili. Ohranjali so jutranjo telovadbo vse bolj
pa so bili med taborečimi popularni turnirji v odbojki, balinanju, namiznem tenisu in kasneje
tudi mehkem tenisu. Leta 1976 so v tretjo skupino začele hoditi na treninge tudi tekmovalke
iz društvenih sekcij ritmične gimnastike in odbojke. Predvsem odbojkarice so skrbele za
popularizacijo te igre. Tako so leta 1978 in 1979 organizirali turnir tabornih ekip v odbojki.
Prvo leto je bilo prijavljenih 13 ekip v kateri je sodelovalo 98 taborečih, drugo leto pa kar 17
ekip v katerih je sodelovalo 131 taborečih. Tekem je bilo toliko, da so montirali reflektorje, da
so odbojko lahko igrali tudi zvečer (Mihorko, 1978 in Pelko, 1979).
V 80. letih je tudi tretja skupina začela povsem opuščati športne dejavnosti povezane z delov
iz telovadnice in je postajala vse bolj dopustniška. To pa ne pomeni, da so udeleženci tabora
brezdelno poležavali na soncu. Samo telovadbo so zamenjali z igrami z žogo (odbojka,
košarka, nogomet), igranjem namiznega tenisa in mehkega tenisa in balinanjem (Bleiweis,
1988b). Prvo leto, ko je bil taborovodja 3. taborne skupine, Andrej Bleiweis so prvič izvedli Putek. To je bila 12 kilometrska tekaška tekma od premanturskega stolpa do puljske arene. Tek
so zaradi vročine in cestnega prometa izvajali zelo zgodaj – štart ob 5. uri. Z leti je tekmovanje
preraslo v pravo rivalstvo. Taborovodje so shranjevali rezultate, da se je vedelo kakšen je
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rekord proge. Najhitrejši tekmovalci so z razdaljo opravili v približno 40. minutah (Andrej
Bleiweis, osebna komunikacija, 20. 7. 2016).
Tudi v četrti skupini je bil program in razvoj le tega podoben kot v tretji skupini s to razliko, da
so že veliko prej opuščali telovadbo (razen jutranje telovadbe). Popularni so bili turnirji v
odbojki, balinanju, namiznem tenisu in mehkem tenisu. Mlajše otroke so tudi učili plavati.
Predvsem starejši so začeli povsem opuščati športne aktivnosti. V četrti skupini so nekaj let
zapored organizirali tudi treninge društvene sekcije košarkarjev. V prvi skupini, v kateri so
taborili večinoma starejši člani je bilo športnih aktivnosti zelo malo.
V prvi, tretji in četrti skupini so družabno življenje predstavljali večerni taborni ognji, različni
nastopi in večeri s petjem, plesni tečaji, izleti z ladjico. Leta 1983 je v taboru nastopala tudi
plesna skupina Marolt. Ravno tako v vseh treh skupinah niso opustili vzdrževalnih in čistilnih
del v taboru.
V začetku 80. let prejšnjega stoletja so se v tabornem odboru začeli zavedati nevarnosti, ki jo
lahko predstavlja izbruh požara. Začeli so z nakupovanjem opreme za gašenje, ravno tako pa
so uvedli oblikovanje gasilskih vrst znotraj tabornih skupin ter začeli z ozaveščanjem o
pravilnem ravnanju ob veliki požarni ogroženosti (prepovedovali uporabo odprtega ognja na
prostem, kajenje po taboru ipd.) ter kako se pristopa k gašenju požara in nevarnostih takega
početja. Eden večjih požarov v neposredni bližini tabora se je zgodil leta 1990. Požar je nastal
na zaraščenem področju med taborom in plažo. Požar je gasilo med 80 in 100 članov društva,
ki so ogenj uspeli omejiti in pogasiti, še preden je prišla gasilska brigada iz Pule. Med gašenjem
požara je prišlo tudi do zastrupitve s plinom in vročim zrakom takratnega vodnika Matevža
Petelina, ki je bil odpeljan v bolnico v Pulo. (Bleiweis, 1990).
Zaradi velikega zanimanja za taborjenje so v letu 1974 razpisali novo skupino, ki se je po
novem imenovala prva skupina. V njej so tabrili predvsem starejši člani z družinami. V drugi
skupini so pretežno taborili otroci od 8. do 15. leta starosti ter nekaj starejših članov društva,
ki so včasih sodelovali kot funkionarji v pionirski skupini (pred 1974 je bila to prva skupina), ki
so ob izrednih razmerah priskočili na pomoč vodnikom. V tretji skupini so taborili mladinci in
mladinke ter člani in članice, ki so telovadili v društvu. Med leti 1985 in 1989 je bila tretja
skupina opredeljena kot mladinska skupina v kateri lahko taborijo tudi mlajši in starejši člani
z družinami, ki aktivno delujejo v društvu oz. njegovih organih. V četrti skupini so taborili mlajši
in starejši člani z družinami. Do konca 70. let prejšnjega stoletja so za vpis na taborjenje veljali
tudi dodatni pogoji, ki so bili podobni pogojem iz prejšnjega obdobja, po tem pa so posebne
pogoje umaknili.
Leta 1990 so v drugi skupini taborili otroci in mladina od 12. do 18. leta starosti, v tretji skupini
pa otroci od 8. do 12. leta starosti (Bleiweis, 1990).
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Leta 1978 so prvič razpisali 5. taborno skupino, ki naj bi potekala od 16. do 25. avgusta iin bila
namenjena vsem starostnim skupinam. Konec maja so skupino odpovedali, ker ni bilo dovolj
prijav (Zapisnik seje tabornega odbora, 1978). Leta 1985 so med člani društva izvedli anketo
ali si želijo uvedbe 5. skupine (Bleiweis, 1985). Leta 1987 so prvič organizirali peto skupino, ki
je bila sicer namenjena vsem starostnim skupinam, vendar pa je največ udeležencev prihajalo
iz različnih šol iz Ljubljane in okolice.
Leta 1984 so v prvo in četrto skupino prvič sprejeli šole, ki so izvajale šolo v naravi. Leta 1987
so začeli bolj aktivno iskati šole za izvedbo šol v naravi, da bi zapolnili 1. in mogoče tudi 5.
skupino (Zapisnik seje TO, 1987).
Leta 1991 je bilo izpeljano taborjenje že en teden pred začetkom prve skupine (10.6. - 17.6.
1991) na željo Gimnazije Ledina. V prvi skupini je do začetka vojne v Sloveniji taborjenje
potekalo normalno. V času vojne, ki je sovpadala z menjavo prve in druge skupine je bilo v
taboru le nekaj vodnikov in taborovodja 2. taborne skupine ter takratna upravnica tabora
Jožica Potokar in članica tabornega odbora Tatjana Zupančič. Otroci so v 2. skupino prišli z
enotedensko zamudo in v precej manjšem številu kot prejšnja leta (Bleiweis, 1991).
Podatki o skupinah in številu oseb v skupinah so zapisani v tabeli 8.
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Tabela 8
Pregled terminov posameznih tabornih skupin, trajanja posameznih skupin ter števila udeležencev v posameznih skupinah in vseh skupaj za
obdobje od 1974 do 1991
LETO
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
LETO
1987
1988
1989
1990
1991

1. SKUPINA
T
ŠN
17.6.-1.7.
14
16.6.-30.6.
14
14.6.-28.6.
14
15.6.-1.7.
16
19.6.-1.7.
12
n.p.
n.p.
11.6.-28.6.
17
15.6.-1.7.
16
14.6.-29.6.
15
13.6.-29.6.
16
18.8.-2.7.
14
17.6.-1.7.
14
16.6.-30.6.
14
1. SKUPINA
T
ŠN
15.6.-29.6.
14
13.6.-27.6.
14
19.6.-3.7.
14
18.6.-2.7.
14
17.6.-1.7.
14

ŠT
62
71
75
58
88
n.p.
47
n.p.
60
n.p.
110
160
123

2. SKUPINA
T
ŠN
1.7.-19.7.
18
30.6.-19.7.
19
28.6.-17.7.
19
2.7.-21.7.
19
1.7.-19.7.
18
n.p.
n.p.
28.6.-18.7.
20
1.7.-21.7.
20
29.6.-19.7.
20
29.6.-19.7.
20
2.7.-18.7.
16
1.7.-17.7.
16
30.6.-16.7.
16

ŠT
152
140
130
99
32

2. SKUPINA
T
ŠN
29.6.-18.7.
19
27.6.-16.7.
19
3.7.-22.7.
19
2.7.-21.7.
19
8.7.-20.7.
12

ŠT
155
n.p.
206
198
225
n.p.
191
208
219
216
190
203
206

3. SKUPINA
T
ŠD
19.7.-2.8.
14
19.7.-5.8.
17
17.7.-3.8.
17
22.7.-7.8.
16
19.7.-2.8.
14
19.7.-5.8.
17
18.7.-6.8.
19
n.p.
n.p.
19.7.-5.8.
17
19.7.-6.8.
18
18.7.-2.8.
15
17.7.-1.8.
15
16.7.-31.7.
15

ŠT
208
213
208
202
72

3. SKUPINA
T
ŠD
18.7.-4.8.
17
16.7.-2.8.
17
22.7.-8.8.
17
21.7.-7.8.
17
20.7.-6.8.
17

ŠT
175
179
186
209
225
175
195
n.p.
218
187
209
211
198

4. SKUPINA
T
ŠN
2.8.-16.8.
14
n.p.
n.p.
3.8.-20.8.
17
7.8.-25.8.
18
2.8-20.8.
18
n.p.
n.p.
6.8.-22.8.
16
n.p.
n.p.
5.8.-20.8.
15
6.8.-25.8.
19
2.8.-17.8.
15
1.8.-16.8.
15
31.7.-15.8.
15

ŠT
141
n.p.
149
95
151
n.p.
156
n.p.
n.p.
n.p.
120
135
184

ŠT
201
203
189
198
110

4. SKUPINA
T
ŠN
4.8.-21.8.
17
2.8.-19.8.
17
8.8-25.8.
17
7.8.-24.8.
17
6.8.-23.8.
17

ŠT
186
170
124
147
91

ST
533
n.p.
614
560
689
548
613
n.p.
n.p.
n.p.
629
709
711
5. SKUPINA
T
ŠD
21.8.-28.8.
7
19.8.-26.8.
7
25.8.-1.9.
7
24.8.-1.9.
8
/

ŠT
187
184
183
240

ST
934
910
834
886
444

Legenda: T – termin skupine; ŠN – število dni (nočitev) skupine; ŠT – število oseb v skupini; ST – skupno število udeležencev v letu; n.p. – nismo
našli podatka
V tabeli 8 so prikazani podatki o terminih tabornih skupin in trajalnju le teh ter o številu deležencev v posamezni skupini in skupaj za vsako leto.
Za dolečene skupine nismo uspeli najti oz. izvedeti vseh podatkov. Za leto 1991 smo v skupno število prišteli tudi 139 oseb Gimnazije Ledina.
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Tabela 9
Taborovodje posameznih tabornih skupin od 1974 do 1991
LETO 1. SKUPINA
2. SKUPINA
3. SKUPINA
1974 Bogo Javornik
Tine Pardubsky
Andrej Hrovat
1975 Bogo Javornik
Andrej Bleiweis
Andrej Hrovat
1976 Bogo Javornik
Andrej Bleiweis
Andrej Hrovat
1977 Bogo Javornik
Andrej Bleiweis
Andrej Hrovat
1978 Bogo Javornik
Andrej Bleiweis
Andrej Hrovat
1979 Bogo Javornik
Andrej Bleiweis
Brane Pelko
1980 Bogo Javornik
Andrej Bleiweis
Brane Pelko
1981 Bogo Javornik
Andrej Bleiweis
Brane Pelko
1982 Bogo Javornik
Andrej Bleiweis
Brane Pelko
1983 Niko Kržišnik
Andrej Bleiweis
Brane Pelko
1984 Niko Kržišnik
Aleš Leskovšek
Andrej Bleiweis
1985 Niko Kržišnik
Aleš Leskovše
Andrej Bleiweis
1986 Niko Kržišnik
Aleš Leskovšek
več oseb
LETO 1. SKUPINA
2. SKUPINA
1987 Niko Kržišnik
Peter Škerlj
1988 Niko Kržišnik
Peter Škerlj
1989 Minca Pavšek Peter Škerlj
1990 Minca Pavšek Peter Škerlj
1991 Jožica Potokar Matevž Petelin
Legenda: n.p. – nismo našli podatka

3. SKUPINA
več oseb
več oseb
več oseb
Boštjan Žakelj
Boštjan Žakelj

4. SKUPINA
Ljubo Knop
Ljubo Knop
Ljubo Knop
Ljubo Knop
Ljubo Knop
Ljubo Knop
Marko Goljar
n.p.
Ljubo Knop
n.p.
Mirko Strehovec
Babi Kotar
Babi Kotar

4. SKUPINA
Babi Kotar
Babi Kotar
Babi Kotar
Babi Kotar
Breda Vrhovec

5. SKUPINA
Stane Roglič
Stane Roglič
Minca Pavšek
Minca Pavšek
/

V tabeli 9 so zapisana imena in priimki taborovodjih posameznih skupin. Tretjo skupino je od
leta 1986 do 1989 vodil KTO (kolektivni taborovodski organ), ki ga je setavljal od 5 do 7 oseb.
Leta 1991 zaradi vojne v Sloveniji peta skupina ni bila organiziran. Za nekatera leta in za
nekatere skupine nismo našli podatka o taborovodji.
Konec 80. let prejšnjega stoletja so se začele pojavljati korenite družbene in geopolitične
spremembe, ki so tudi vodstvene ljudi letnega tabora v Premanturi zaposlovale s tem, kako
naprej. Andrej Bleiweis je v svojem poročilu o taborjenju zapisal nekaj predlogov in
razmišljanj o tem, kako organizirati tabor za naprej:
»1. Organizacijske naloge:
...
c. Opredeliti strategijo tabora (poseben taborni odbor):
• katere značilnosti ljudi privlačijo,
• katere značilnosti ljudi odbijajo,
• kaj bi bilo dobro spremeniti:
- oprema: tip šotora, kontejnerji, prikolice, športni objekti, rekviziti, kombi rent a car,
oprema obstoječih sob za bivanje izven sezone,
- sestava skupin,
- koncept tabora: odprt tip, lastni šotori, prikolice
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- koncept vodenja: nevolonterski način dela, podjetništvo (v najem bife, kuhinja,
razprodaja imetja, sodelovanje z drugimi kampi, obrati družbene prehrane)
- aktivni marketing v društvu in izven njega.« (Bleiweis, 1990, str. 7)

3. OBDOBJE DELOVANJA TABORA IN RAZVOJ TABORNIH AKTIVNOSTI PO NOVIH PRAVILIH IN
V TUJI DRŽAVI OD 1991 DO 2016
Podatki in informacije, ki jih bomo navedli v nadaljevanju tega poglavja niso popolni in so
pridobljeni z intervjujema opravljenima s predsednikom društva Dejanom Crnekom in bivšo
predsednico tabornega odbora Tatjano Zupančič. Informacije o programu taborjenj po letu
2002 smo pridobili tudi v društvenem glasilu Stoja. Poročil o poteku tabornih skupin pa v
arhivu društva nismo našli.
Pri predstavitvi tabornih aktivnosti se bomo posvetili predvsem skupinam v katerih so oz. še
vedno taborijo otroci sami pod vodstvom vodnikov društva. Na začetku je bila to le 2. skupina,
nato pa so v društvu leta 2002 organizirali taborjenje za mlajše otroke v novi skupini, še
nekoliko kasneje, leta 2005, pa podobno taborjenje s podobnim programom še v 5. skupini.
V ostalih skupinah se je trend upadanja vsakodnevnih organiziranih športnih aktivnosti in
zmanjševanja pomena telovadbe na taboru nadaljeval. To pa ne pomeni, da so športne
aktivnosti povsem izginile iz programov taborjenj, le obveznost udeležbe se je ukinila.
V začetku 90. let prejšnjega stoletja so se aktivnosti predvsem v 2. taborni skupini spreminjale.
Predvsem taborovodkinja Vera Simončič je poizkusila s spremenjenim načinom vodenja
skupine in organizacije aktivnosti, ki je bila bližje organizaciji ameriških kampov kot pa
tabornim aktivnostim v preteklosti. Izbor vodniške ekipe je opravila z objavo razpisa v
časopisu. Tako so bili v ekipo vodnikov izbrani tudi tisti, ki še nikoli niso prestopili praga
društva. Po eni strani se je to izkazalo za uspešno, saj so v tabor prišli ljudje, ki niso bili
obremenjeni s preteklostjo in so tako lahko izpeljali taborjenje na drugačen način, po drugi
strani pa je to pomenilo precej manj posvečanja pozornosti odnosu do tabora in društva ter
negovanju pripadnosti. V tem obdobju so opustili organizacijo male olimpijade in učenje
taborniških veščin. Aktivnosti, ki jih ni bilo malo, so bile bolj organizirane po sklopih in interesu
posameznika ter so jih izvajali na podlagi specialnih znanj, ki so jih imeli posamezni vodniki.
Tako so na taborjenjih imeli tudi novinarski krožek, delavnice v izdelovanju raznega nakita in
okraskov ipd. Od športnih aktivnosti so se izvajale predvsem tekme med vrstami v košarki,
odbojki in nogometu, organizirani so bili turnirji v namiznem tenisu. Velik poudarek so dali
tudi družabnim aktivnostim v večernih urah, predvsem plesom, ki so postali ena od najbolj
prepoznavnih tradicij 2. taborne skupine. Zanimivo pa je, da se je v tem obdobju ohranila
organizacija Pu-teka in bivakiranja na prostem za starejše skupine. Simončičeva je spremenila
še eno tradicijo in sicer ni več organizirala večernih zborov na zbornem mestu. Namesto tega
so bili organizirani sestanki tabora na plesišču v bolj sproščenem vzdušju. Opustilo se je tudi
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petje taborne himne in spuščanje zastave. Maksimalno število taborečih otrok je bilo
omejeno na 120 (Tatjana Zupančič, osebna komunikacija, 6. 7. 2016).
Leta 1998 je vodenje 2. skupine prevzel predsednik društva Dejan Crnek. Že takoj prvo leto je
taborno življenje organiziral po vzoru taborjenj v preteklosti in zopet uvedel tradicionalne
taborne dolžnosti in urnik tabora. Otroci so zopet začenjali dan z jutranjo telovadbo, mala
olimpijada, ki je bila preimenovana v Premanturiado, se je zopet pojavila na programu
tabornih aktivnosti in postala rdeča nit skozi celotno skupino. Večerni zbor se je zopet izvedel
na zbornem mestu, začetek zbora je taborovodja zopet naznanil z vzklikom »Mirno!«. Ob
zaključku zbora se je zopet pela taborna himna in spuščala zastava. Plesi in večerne aktivnosti
so se ohranile, vendar pa so jim dodali tudi nekaj vsebine in animacije: izbor za najlepše noge
tabora, modna revija, limbo ples, skupinske koreografije so le nekatere izmed njih. Seveda so
dodajali tudi nove vsebine in nove zabavne igre, ki so bile v duhu časa in zelo zanimive za
otroke. Ena izmed takih je Premanturska poroka, ki se je ohranila vse do danes. V tem času
se je postajala vse bolj popularna igra peš-hokej, ki je izpodrinil igranje mehkega tenisa na
plesišču. Zaradi povečanega jutranjega prometa na cesti Premantura – Ljubljana, so Pu-tek
spremenili v Kamn-tek – tek po rtu Kamnjak od Premanturskega stolpa oz. tabora do trdnjave
na koncu Kamenjaka in nazaj, ki je dolg približno 8 kilometrov. V tem času so kupili tudi prva
kolesa, ki so bila na voljo udeležencem tabora in so predstavljala dodatno možnost za izlete v
naravo ali Pulo (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
Crnek je spremenil tudi način vodenja vodnikov. Poleg vodnikov iz telovadnice, je bilo kar
nekaj vodnikov, ki so bili v mlajših letih udeleženci taborjenj in so do potankosti poznali
taborno življenje, niso pa nikoli delali v telovadnici. Ravno v ta namen so zopet obudili taborno
funkcijo pomočnika vodnika oz. pripravniki. To so bili kandidati za vodnike okoli 18. leta
starosti, ki pa še niso imeli dovolj izkušenj za samostojno vodenje skupine in so se učili in
pridobivali izkušnje za delo tako, da so pomagali vodniku pri vodenju vrste. V času vodenja 2.
skupine se je spoprijel še z eno težavo, ki je prej niso poznali. To je bil razmah mobilnih
telefonov, ki so jih začeli otroci množično nositi s seboj na taborjenje. Nenadzorovana
uporaba telefonov, tudi v času aktivnosti, je začela močno motiti taborno življenje. Zaradi
dnevnega stika s starši, je prihajalo do povečanega števila otrok, ki so čutili močno domotožje.
Zato se je takrat kot taborovodja in predsednik odločil, da se telefone za otroke, ki taborijo
samostojno pod vodstvom vodnikov, prepove. Na začetku je bil to, predvsem za starše, velik
šok, ki pa ga je večina sprejela. V današnjih časih, ko se je marsikdo začel zavedati škodljivosti
pretirane uporabe telefonov in ostale elektronike, pa je to za tabor celo ena od prednosti in
veliko staršev vpiše otroke na tabor tudi zaradi odklonilnega odnosa društva do uporabe
telefonov v taboru (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
Kmalu po odločitvi leta 2002, da se bo za mlajše otroke od 5. do 9. leta starosti organizirala
nova skupina, ki traja 6 ali 7 dni, so se v drugi skupini odločili, da na taborjenje zopet
sprejemajo tudi otroke do 15. do 18. leta starosti. Mladino so združili v eno skupino in jo
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poimenovali mladinska vrsta, ki ima delno prilagojene taborne aktivnosti. Program nove
skupine, ki je bila prva tri leta samostojna skupina, nato pa so jo leta 2005 združili s prvo
skupino, se je prilagodil starosti otrok, a se v osnovi ne razlikuje bistveno od programa druge
skupine. Prva leta nove skupine je bila del vodniške ekipe tudi vzgojiteljica, ki je pomagala pri
vodenju najmlajših in bila vodnikom v pomoč pri delu s predšolsko populacijo. V prvi skupini
otroci niso razdeljeni v vrste ampak so združeni v eno večjo skupino. Posamezni vodniki so
zadolženi za določeno število otrok, da jih vodijo in usmerjajo pri vsakodnevnem tabornem
življenju. Aktivnosti niso preveč naporne, velik poudarek je na zabavnih aktivnostih ob vodi in
v vodi ter na ustvarjalnih delavnicah. Organizirajo tudi različne športno-družabne igre kot so
Lov na skriti zaklad, vlečenje vrvi, Limbo ples, poslikave telesa, spoznavni večer in zaključni
večer z nastopi taborečih. Od leta 2005 društvo organizira tudi v peti skupini taborjenje za
otroke pod vodstvom vodnikov od 5. leta starosti naprej. V tej skupini so otroci starostno bolj
mešani, saj je vsako leto kar nekaj tudi starejših od 10 let. Do leta 2016 so v sklopu pete
skupine potekale tudi priprave gimnastične šole ŠD Narodni dom, ki pa so jih z letom 2016
prestavili v prvi teden 4. skupine. Program 5. skupine je zelo podoben programu prve skupine
(Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
Po predaji vodenja 2. taborne skupine Dejana Crneka svojemu nasledniku se je program dela
nadaljeval po začrtani poti in ustaljeni praksi. Večjih sprememb v načinu dela ni bilo. Dodajale
in odvzemale so se različne športne aktivnosti, ki so bile pogojene tudi z razpoložljivostjo
rekvizitov. Velika popestritev aktivnosti v taboru je bil nakup dveh pedolinovo in nakup
gorskih koles. Nekatere tradicionalne aktivnosti kot so bivakiranje, ki že 8 let poteka na
bližnjem otoku Bodulaš, Kam'n tek, tekmovanje v skokih v vodo, orientacijski tek, krst
novincev, spoznavni večer in zaključni večer s tradicionalno dražbo 1. moške vrste in plesi še
vedno ostajajo v programu 2. skupine, dodale pa so se tudi nekatere nove vsebine kot so:
tematski večer, dan za aktivnosti (v letu 2016 so izvedli naslednje aktivnosti: plezanje na
drevesa in hoja po vrvi na višini, osnove predvajanja glasbe (DJ), fotografska delavnica,
akrobatika, tečaj prve pomoči, tečaj orientalskih plesov in poslikava telesa s Hano) in
celodnevni izlet po Kamenjaku. Rdeča nit tabornih aktivnosti še vedno ostaja Premanturiada.
O disciplinah, ki sestavljajo Premanturiado, vodniki skupaj z vodstvom skupine odločajo na
skupnih sestankih pred začetkom taborjenja. V letu 2016 je Premanturiada v drugi skupini
obsegala naslednje discipline:
• vlečenje vrvi,
• šotoriada (tekmovanje v postavljanju šotorov),
• triapoligon,
• moja skupina zmore,
• orientacijski tek,
• drama,
• repki in
• urejenost šotorov.
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V drugi skupini vsako leto en večerni zbor posvetijo tudi pogovorih o nevarnostih v taboru in
izvedejo požarno vajo (Barle, 2016).
V prvi in peti skupini poleg otrok v vrstah taborijo tudi odrasli člani društva s svojimi družinami
in starejši. Posebnega programa aktivnosti nimajo, predvsem mlajši še lahko večkrat
pridružijo aktivnostim otrok v vrstah. V prvi skupini Aikido sekcija društva organizira
mednarodni seminar, ki je zelo dobro obiskan.
V 3. in 4. skupini, v katerih zadnjih 15. let taborijo samo družine in posamezniki, vodstvo
tabora z animatorji pripravi aktivnosti predvsem za mlajše ter organizira različne turnirje.
Udeleženci tabora pa se prostovoljno odločajo katerih ponujenih aktivnosti se bodo udeležili.
Obiskanost se z leti spreminja in je bolj ali manj posledica interesa taborečih. V tretji skupini
organizirajo naslednje aktivnosti: turnir v balinanju, peš hokeju, mehkem tenisu in pikadu,
tekmovanje v skokih v vodo, tekmovanje v hoji s hoduljami, tekmovanje v metanju trojk.
Namesto Kam'n teka organizirajo krožno kolesarsko tekmo Premantura – Pula – Pomer –
Premantura. Poleg tega organizirajo za otroke različne umetniške in spretnostne delavnice,
branje pravljic in po potrebi tudi tečaje plavanja za neplavalce. Enkrat na skupino organizirajo
tudi izlet z ladjo in kopanje na otoku Levan ter večerne plese. V četrti skupini organizirajo
družinske mnogoboje, tekmovanje v skokih v vodo, tematske večere (ples v maskah, ples v
pižamah, dramske igre) in plese. V večernih urah skupine taborečih redno igrajo peš hokej. Za
otroke organizirajo različne umetniške delavnice, branje pravljic pod zvezdami, skoke na
napihljivi zračni blazini, potapljanje in nabiranje školjk ter kolesarske izlete po Kamenjaku
(Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016).
V celotnem opisanem obdobju so predvsem v 3. in 4. skupino v tabor prihajali različni klubi in
društva (odbojkarji, smučarji, rokometaši, hokejisti in klubi ritmične gimnastike). Dolgo časa
so v 5. skupino hodili člani Partizana Renče, v 1. skupino pa so poleg odbojkarjev nekaj let
hodili tudi otroci VVZ Kranj. V letu 2016, ko je društvo prestavilo priprave gimnastične šole
društva v četrto skupino, so opazili porast zanimanja za ta termin tudi pri ostalih društvih, saj
je to čas, ko v klubih začenjajo s treningi in velikokrat začetke treningov organizirajo v obliki
priprav (Dejan Crnek, osebna komunikacija, 28. 4. 2016 in Tatjana Zupančič, osebna
komunikacija, 6. 7. 2016).
V današnjih časih je ponudba aktivnosti v taboru v veliki meri pogojena s finančnimi
zmožnostmi tabora. Želja vodstva tabora po nakupu čolna, ki je v 70. in 80. letih prejšnjega
stoletja pomenil izjemno popestritev tabornih aktivnosti, ni povezana samo s finančno
situacijo ampak tudi z zaostreno zakonodajo. Kljub željam vodstva kot tudi taborečih po
novostih, pa po drugi strani zanimanje za na primer orientacijske teke ne pojenja, kar kaže na
to, da tudi teh aktivnosti, pa čeprav so v tabornem življenju prisotne že več kot 60 let, ne gre
zanemariti.
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Vseh podatkov o terminih skupin, številu udeležencev taborjenja v posamezni skupini in
skupno število za obravnavano obdobje, nismo uspeli pridobiti. Zato v tabelah podajamo
samo tiste podatke, ki so preverjeni. Od leta 2002 do 2004 se je prva skupina začela že sredini
junija, saj je termin v zadnjem tednu junija pripadel novi skupini, v kateri so taborili otroci od
5. do 9. leta starosti sami, pod vodstvom vodnikov društva. Leta 2004 sta se obe skupini
združili. Otroci v skupino prihajajo kasneje kot se skupina začne – zadnji dan šole ali prvi dan
počitnic. Pregled tabornih skupin za leta, ko smo pridobili verodostojne podatke:
• 1992
- 2. skupina: 4. 7. – 18. 7.; 14 dni – namenjena otrokom od 10. do 18. leta starosti
ter odraslim in družinam
- 3. skupina: 18. 7. – 1. 8.; 14 dni – namenjena otrokom od 8. do 14. leta starosti ter
odraslim in družinam
- 4. skupina; 1. 8. – 15. 8.; 14 dni – namenjena otrokom od 8. do 14. leta starosti ter
odraslim in družinam
- 1. in 5. skupino so imeli razpisano za morebitne prijave šol (vsaj 80 učencev), ki pa
jih ni bilo, zato ju niso organizirali
• 1995
- 1. skupina: 26. 6. – 1. 7.; 5 dni
- 2. skupina: 1. 7. – 15. 7.; 14 dni – namenjena otrokom od 8. do 16. leta starosti
- 3. skupina: 15. 7. – 29. 7.; 14 dni –predprijave so zbirali do 10.3., ob aprilski objavi
razpisa je bila skupina že polno zasedena s predprijavami
- 4. skupina: 29. 7. – 12. 8.; 14 dni
- 5. skupina: 12. 8. – 25. 8.; 13 dni – prvi teden namenjena predvsem mladim
družinam za katere so pripravili animacija za otroke in starše (učenje plavanja, igre,
ustvarjalne delavnice, varsto otrok, izleti)
• 1997
- 1. skupina: 24.6. – 1.7., 7 dni
- 2. skupina: 1.7. – 17.7., 16 dni – namenjena otrokom od 8. do 16. leta starosti
- 3. skupina: 17.7. – 2.8., 16 dni
- 4. skupina: 2.8. – 17.8., 15 dni
- 5. skupina: 17.8. – 22.8., 5 dni
• 1998
- 1. skupina: 23.6. – 30.6., 7 dni
- 2. skupina: 30.6. – 16.7., 16 dni – namenjena otrokom od 8. do 15. leta starosti
- 3. skupina: 16.7. – 1.8., 16 dni
- 4. skupina: 1.8. – 16.8., 15 dni
- 5. skupina: 16.8. – 21.8., 5 dni
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Tabela 10
Pregled terminov posameznih tabornih skupin, trajanja posameznih skupin ter števila udeležencev v posameznih skupinah in vseh skupaj za
obdobje od 2002 do 2016
LETO
2002
2003
2004
LETO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1. SKUPINA
T
18.6.-25.6.
17.6.-24.6.
/

ŠN
7
7
/

1. SKUPINA
T
ŠN
20.6.-30.6.
10
19.6.-29.6.
10
18.6.-28.6.
10
23.6.-2.7.
9
22.6.-1.7.
9
21.6.-30.6.
9
20.6.-29.6.
9
21.6.-29.6.
8
24.6.-30.6.
6
23.6.-3.7.
10
22.6.-2.7.
10
20.6.-30.6.
10

NOVA SKUPINA
T
ŠN
25.6.-2.7.
7
24.6.-1.7.
7
22.6.-30.6.
8
ŠT
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
86
52
50
70
62
74
93
113

2. SKUPINA
T
2.7.-18.7.
1.7.-17.7.
30.6.-16.6.

2. SKUPINA
T
ŠN
30.6.-16.7.
16
29.6.-15.7.
16
28.6.-14.7.
16
2.7.-18.7.
16
1.7.-17.7.
16
30.6.-16.7.
16
29.6.-15.7.
16
29.6.-13.7.
14
30.6.-14.7.
14
3.7.-18.7.
15
2.7.-17.7.
15
30.6.-15.7.
15

ŠT
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
153
121
76
69
57
62
75
84

ŠD
16
16
16

3. SKUPINA
T
18.7.-3.8.
17.7.-1.8.
16.7.-30.7.

3. SKUPINA
T
ŠD
16.7.-1.8.
16
15.7.-31.7.
16
14.7.-30.7.
16
19.7.-2.8.
14
18.7.-1.8.
14
17.7.-31.7.
14
16.7.-30.7.
14
14.7.-28.7.
14
14.7.-28.7.
14
18.7.-2.8.
15
17.7.-1.8.
15
15.7.-30.7.
15

ŠN
16
15
14
ŠT
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
130
150
141
141
127
145
131
136

4. SKUPINA
T
3.8.-17.8.
1.8.-16.8.
31.7.-14.8.

ŠD
14
15
14

4. SKUPINA
T
ŠN
2.8.-18.8.
16
1.8.-17.8.
16
31.7.-16.8.
16
3.8.-17.8.
14
2.8.-16.8.
14
1.8.-15.8.
14
31.7.-14.8.
14
29.7.-12.8.
14
28.7.-11.8.
14
2.8.-16.8.
14
1.8.-15.8.
14
30.7.-13.8.
14

5. SKUPINA
T
17.8.-24.8.
16.8.-23.8.
14.8.-21.8.
ŠT
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
120
107
107
93
100
124
93
181

ŠD
7
7
7

6. SKUPINA
T
24.8.-31.8.
23.8.-30.8.
21.8.-27.8.

5. SKUPINA
T
ŠD
18.8.-25.8.
7
17.8.-24.8.
7
16.8.-23.8.
7
17.8.-24.8.
7
16.8.-22.8.
6
15.8.-21.8.
6
14.8.-20.8.
6
12.8.-18.8.
6
11.8.-17.8.
6
16.8.-23.8.
7
15.8.-22.8.
7
13.8.-20.8.
7

ŠT
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
147
105
144
136
146
103
110
96

ŠD
7
7
6
ST
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
636
535
518
509
492
508
502
610

Legenda: T – termin skupine; ŠN – število dni (nočitev) skupine; ŠT – število oseb v skupini; ST – skupno število udeležencev v letu; n.p. – nismo
našli podatka
V tabeli 10 so prikazani podatki o terminih tabornih skupin in trajanju le teh ter o številu deležencev v posamezni skupini in skupaj za vsako leto.
Za dolečene skupine nismo uspeli najti oz. izvedeti vseh podatkov. Leta 2004 prva skupina ni bila organizirana ampak se je združila z novo skupino.
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Tabela 11
Taborovodje posameznih tabornih skupin od 2010 do 2016
LETO
1. SKUPINA
2. SKUPINA
3. SKUPINA
Andrej Domajnko
2010
Dejan Crnek
Sašo Barle
Andrej Domajnko
2011
Dejan Crnek
Sašo Barle
Andrej Domajnko
2012
Dejan Crnek
Sašo Barle
Andrej Domajnko
2013
Dejan Crnek
Sašo Barle
Andrej Domajnko
2014
Peter Škerlj
Sašo Barle
Andrej Domajnko
2015
Peter Škerlj
Sašo Barle
Andrej Domajnko
2016
Tim Crnek
Sašo Barle

4. SKUPINA
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Dejan Crnek

5. SKUPINA
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Jana Veber
Jana Veber

V tabeli 11 so zapisana imena in priimki taborovodjih posameznih skupin od leta 2010 do
2016.
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3.6. ŽURE
Žure so tradicija na taborjenjih že od začetkov leta 1952 in so dvovrstične rime, ki govorijo o tabornem
življenju in tabornikih in jih napišejo taborniki sami. Žure se načeloma preberejo oz. zapojejo ob
zaključku zaključnega večera ob spremljavi kitare in so kot nekakšna retrospektiva življenja taborne
skupine.
Sred Evrope je Premantura,
kjer se vsak let poje žura. (1982)

Borov gozd je fejst zavetje,
komur le predaleč skret je. (1965)

Zdravstvo celo je na kahli,
vse visi na nitki rahli. (1974)

Zjutraj puncam je najhuje,
ko jih ritmika uničuje. (1981)

Se po vlagi smo podili,
gripo skoraj vsi staknili. (1979)

Tabor letos cel je smuču,
Peter res se je namuču. (1981)

Še meduze so se skrile,
najbrž so se prehladile. (1979)

Skače kot bi jedle fedre,
salte, sklonke, vseh vrst svedre. (1972)

Čim se vodovod pokvari,
že izbruhnejo požari. (1976)

Letos bil prevoz je tak,
da nas je pripeljal vlak. (1985)

Je začelo deževati,
kot da noče več končati. (1979)

Osma ženska, miške male,
letos niso nagajale. (1985)

Katja fante vse lovi,
pa nikogar ne dobi. (1987)

Lesko znanost le privlači,
skoz se po zdravniško pači. (1983)

Pri mizah smo se namnožili,
da bi šmorna več dobili. (1987)

Mojca šla je v Pulo tečt,
a že v Pomru bla je preč. (1984)

Vsak dan jih na jurčku vadi,
sam pa nič ne telovadi. (1984)

Tri šotore smo dodali,
da revčki neb pod nebom spali. (1982)

Med plesom je bila nevihta,
ker nam Crnek musko rihta. (1984)

Skupinske plese smo plesali,
fant kako smo se režali. (1978)

Bivak fina je zabava,
če je družba le taprava. (1980)

Če Tamaro razjeziš,
skrete pucat brž letiš. (1978)

Agregat ni vreden stika,
časih dela, včasih kiha. (1965)

Nina v vodo ni hotela,
dam bo šla še vedno bela. (1979)

Dab otroke zaposlili,
smo peskovnik skupaj zbili. (1977)

Zdaj so žure vse pošle,
lohk zatulmo: konec je. (1980)
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4. SKLEP
Bogata in uspešna zgodovina Športnega društva Narodni dom in njegovih najvidnejših predstavnikov
je bila že velikokrat obravnavana v strokovni in laični literaturi. Zgodovine poletnega tabora, pregled
tabornih aktivnosti in posebnosti ni do zdaj, vsaj po nam znanih podatkih, opisal in ovrednotil še nihče.
Največ informacij o taborjenjih smo zbrali v arhivu ŠD Narodni dom. Ravno tako so bile izjemno
koristne informacije, ki smo jih pridobili v razgovorih z nekaterimi še živečimi nosilci taborne dejavnosti
in tistimi, ki tabor vodijo danes. Izjemno pomembne so bile tudi pridobljene arhivske fotografije, ki so
nam omogočile lažjo in bolj natančno opisovanje tabornega življenja.
V starejših poročilih smo našli zapise o dveh organiziranih taborih društva že v letu 1931 in 1932. Kljub
temu smo se odločili, da začetek letnih taborov ŠD Narodni dom štejemo od leta 1952 naprej, saj je
bilo od takrat pa do danes, neprekinjeno, vsako poletje organiziranih 65 letnih taborov na štirih
različnih lokacijah. Prvi tabor je potekal v Savudriji, ki je bila še v sklopu cone B Svobodnega tržaškega
ozemlja pod jugoslovansko upravo. Za naslednje poletje so v društvu izbrali drugo lokacijo in sicer
Omišalj na otoku Krku. Tudi na tej lokaciji so se zadržali le eno leto. Na pobudo vojakov mornarjev iz
Pule, ki so nastopil leta 1953 na praznovanju 90 letnice društva, so leta 1954 tabor postavili na takrat
še neposeljenem področju na Valovinah. Kljub temu, da so prvo leto morali praktično sami očistiti
celotno okolico, je bilo navdušenje nad izbiro lokacije veliko. Tabor se je začel razvijati in vsako leto je
bilo več članov, ki so poletja preživljali na taborjenjih z društvom. Zadnja leta taborov v Valovinah so
že razmišljali o širitvi področja tabora in gradnji lastnih objektov, saj se je v okolici tabora nabralo
veliko drugih organizatorjev taborjenj. Področje je postajalo vse bolj zanimivo tudi za puljske turistične
funkcionarje, ki so celotno področje Valovin oddali Zvezi borcev Maribor. Obvestilo o prekinitvi
taborjenj na Valovinah je takratni taborni odbor zelo presenetila. Kljub temu niso stali križem rok in
manj kot mesecu dni, po prejemu obvestila, že našli nadomestno lokacijo za organizacijo letnega
tabora za leto 1960. To je bilo področje Tašalere pred Premanturo.
Zaradi slabih izkušenj iz Valovin so se kmalu po preselitvi odločili, da bodo na tem področju poizkušali
kupiti dovolj zemlje, na kateri bi lahko sčasoma postavili lasten tabor. V zgolj dveh letih in pol jim je
uspelo kupiti skoraj 20.000 m2 zemlje ter zgraditi prvo in najbolj pomembno taborno infrastrukturo –
dovozno cesto, vodovod, tuše, umivalnike in stranišča ter največji objekt v taboru: kuhinjo z jedilnico
in spremljevalnimi prostori. Objekte so začeli uporabljati že na taborjenjih leta 1963. To je bilo leto,
ko je društvo praznovalo svojo 100-letnico obstoja. Ker je bil prostor močno zaraščen so v imeli v tem
času tabor postavljen na parceli nad taborom. V naslednjih 53 letih so se v taboru zgodile še
marsikatere dograditve, izboljšave in dopolnitve. Po našem mnenju so se najbolj pomembni in
prelomni dogodki zgodili:
• 1965 – izgradnja ambulante in drvarnice s shrambo za agregat;
• 1967 – preselitev šotorov na zemljišče tabora;
• 1968 – ureditev dobave električne energije iz javnega omrežja;
• 1971 – dograditev plinske postaje in nakup plinskih kuhinjskih aparatov;
• 1976 – izgradnja novih in večjih stranišč;
• 1977 – dograditev male jedilnice in povečanje stavbe, kjer je bila drvarnica, v klubski prostor,
orodjarno in upravni prostor ter v 1. nadstropju ureditev dveh sob za kuharice;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1978 – asfaltiranje pročelja med glavnim vhodom in kuhinjo ter igrišč za odbojko in košarko;
1978 – izgradnja novega balinišča;
1981 in 1988 – izgradnja plesišča;
1983 – temeljita obnova kanalizacije in gradnja nove ponikalnice;
1988 – izgradnja tušev na prostem pri straniščih za kuharice;
približno 1997 – dograditev dodatnih tušev pri tuših pod ambulanto;
1999 – dograditev tuša z bojlerjem pri straniščih za kuharice;
2005 – nakup bivalnega kontejnerja za kuharice;
2011 – zamenjava strešne kritine na vseh zidanih objektih v taboru;
2014 – postavitev zastirne ograje ob kamniti ograji na meji s kampom Tašalera.

Razlogi v društvu, za organiziranje letnih taborov, so bili v tem, da so želeli v poletnih mesecih preseliti
delovanje iz telovadnice v naravo in povezovati članstvo ter posledično s tem še povečati pripadnost
društvu. Pomembni sestavini taborjenj sta bili tudi red in disciplina ter vzgoja. Življenje v taboru in
njegove aktivnosti so se skozi leta spreminjali in prilagajali družbeni in socialni situaciji. Kljub vsemu
so se skozi celotno obdobje letnih taborov ohranile nekatere značilnosti, kot so: taborni zbor, petje
himne in spuščanje zastave, samostojno urejanje tabora, aktivno preživljanje prostega časa, večerna
druženja. Pravila življenja v taboru določa taborni red, ki se je, ravno tako kot aktivnosti, med leti
spreminjal in razvijal. Ne glede na to, kaj je bilo v posameznih obdobjih v tabornem redu zapisano,
menimo, da je največja vrednot tabornega reda v tem, da ni nikoli poznal razlik med udeleženci tabora.
Njegova določila pa veljajo za vse udeležence taborov ne glede na pozicijo v društvu, starost ali spol.
V začetkih organiziranja taborjenj je celotna organizacija slonela na prostovoljnem delu. Kasneje so
taborni funkcionarji za svoje delo začeli prejemati honorarje. Nemalokrat se je zgodilo tudi to, da je
kdo od funkcionarjev prejeti honorar doniral nazaj društvu, ker je menil, da plačilo ni bilo potrebno.
Kljub temu, da so danes vse taborne funkcije plačane oz. ovrednotene z brezplačnim bivanjem v
taboru, prostovoljno delo v delovnih skupinah in med samimi skupinami ni zamrlo. Brez te pomoči
članov društva tabor verjetno ne bi mogel vsako leto nakupiti novih športnih rekvizitov in obnavljati
taborni inventar.
Ko opisujemo in vrednotimo letne tabore ŠD Narodni dom ne moremo mimo izjemnih posameznikov,
ki so skupaj s svojimi ekipami skrbeli, da so letni tabori danes to kar so. Nemalokrat so ves svoj prosti
čas in celoten letni dopust ter še kakšen dan zraven porabili za to, da se je tabor razvijal in bil v
zadovoljstvo vseh. Kljub požrtvovalnosti vsakega posameznika, ki je sodeloval pri izgradnji tabora in
tabornega življenja, ne moremo mimo štirih posameznikov, ki so vsak v svojem obdobju najbolj
odločilno vplivali na to, kako se je in bo tabor razvijal. To so Jože Zalokar, Andrej Bleiweis, Tatjana
Zupančič in Dejan Crnek.
Kako se bo tabor razvijal naprej, v društvu še nimajo povsem natančnega odgovora. Razmišljanj in idej
je veliko, vse pa so bolj ali manj povezane s velikimi kadrovskimi potrebami in finančnimi sredstvi. Tako
kot že v vsej zgodovini letnih taborov, je tudi v sedanjosti v društvu premalo ljudi, ki bi bili sposobni in
željni posvetiti več časa pripravi in vodenju tabora. Ne glede na odločitve v prihodnosti, menimo, da
je za letne tabore v Premanturi najbolj pomembno to, kar je v intervjuju v Stoji leta 2011 dejala Tatjana
Zupančič: »... O organizaciji in konceptih odločajte tisti, ki ga boste še desetletja uporabljali, da se
boste v njem tako dobro počutili kot mi, ki smo ga ustvarjali.« (v Barle, 2011, str. 11)
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