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Občinski praznik popestrili tudi taborniki

Na prireditvi, ki je potekala ob občinskem prazniku, smo se Cerkničanom      
predstavili tudi taborniki. Na Taboru pri lipci smo postavili svojo stojnico, 
skupaj s katoliškimi skavti pa smo svojo dejavnost predstavili tudi v sklopu 
aktivnosti “Cerknica ima talent”.

Našo dejavnost smo mimoidočim poskušali predstaviti na več načinov. 
V naši stari tiskarni so si lahko sami natisnili razglednico, preizkusili so se 
lahko v mini ribolovu, se poučili o pomenu različnih barv taborniških rutk,                               
pokukali v naše glasilo Ščukco, izvedeli kaj o bližajočem se taborjenju … in 
preko fotografij “skočili” v pretekle taborniške dogodke.

Tistim, ki se nas niso zapomnili po nasmeških, ki smo jih delili izza stojnice, 
pa smo gotovo v spominu ostali z nastopom na “Cerknica ima talent”. Na odru 
smo pričarali pravo taborniško vzdušje – z ognjem, šotori, jamborom, petjem in 
kitaro. V tem okolju taborniki razvijamo svoje talente!

Ščuke zopet sodelovale na Teku ob Cerkniškem jezeru

Tudi letos smo organizatorjem Teka ob Cerkniškem jezeru priskočili na 
pomoč taborniki. Poskrbeli smo, da tekači na progi niso bili žejni. Na treh                          
postojankah smo tekače pričakali z nasmejanimi obrazi, jim ponudili kozarček 
vode za osvežitev in jih vzpodbujali za nadaljnje kilometre.

Za zdrav duh v zdravem telesu! 

Vodniki se predstavijo …

Vid Šparemblek
Če ne bi bil tabornik, ne bi bil nikoli umazan 12 dni. V prihodnosti (upamo 
da bližnji :)) želi organizirati taborjenje.

Vesna Turšič
Če slučajno kdaj zaide, ima ob sebi Hribca in Mareta, ki znata preživet 
celo noč v gozdu :)

Eva Turšič
Če boste pri reševanju orientacijskih nalog naleteli na matematične       
probleme, vam bo naša matematičarka znala priskočiti na pomoč. 

Jera Telič
Pri svojih rosnih 17-ih letih je že bila vodja programa na taborjenju. 

Margareta Pakiž
Mur mur mur murenčki – letos si je verjetno večkrat zapela to pesem, saj 
je vodnica najmlajših tabornikov - Murenčkov

V prejšnji številki Ščukce pa smo predstavili že tri vodnice, ki so hkrati tudi članice vodstva 
našega rodu: Jerneja Modic, Tjaša Prudič in Maja Vidrih. 

Vodnikom pa pri vsakotedenskih sestankih pomagajo tudi pomočnice, ki bodo same kmalu 
postale čisto prave vodnice: Petra Opeka, Zala Dolničar, Lucija Nared, Ita Nagode in Isabella 
Riley Kebe. 
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ŠČUKCA
Kanuji + Cerkniško jezero + taborniki + uživancija = ŠČUKANUJANJE

Zadnji majski vikend je bil tudi letos rezerviran za že tradicionalno orientacijsko                          
tekmovanje Ščukanujanje, ki ga organizira Rod Jezerska ščuka iz Cerknice (starejši 
taborniki ga poznate verjetno pod imenom Kanu ščuka zlet). 

In kaj smo tam vse počeli? 

Vrisovali v karto
V kanujih veslali po Cerkniškem jezeru
Streljali z lokom
Igrali roverčka (trenutno najbolj priljubljena igra našega rodu) 
Oddajali in sprejemali morse
Žagali hlod
Preverjali znanje o notranjskih znamenitostih
In uživali!

In kaj so povedali udeleženci?

The last weekend I went to Ščukanujanje. The experience was so good. The Scouts               
accepted me soon like a part of the group and I could participate in the Orientation Journey 
and activities for children. Moreover, we played “Robercheck” and went canoeing. All of 
that in an amazing surrounding forest. Emilio Morillo, prostovoljec EVS iz Španije

Letos smo "tradicionalni" program Ščukanujanja dopolnili še s sodelovanjem v                            
vseslovenski mladinski akciji Mlade face, ki je prav tako potekala 21. maja. Vsi udeleženi 
smo med tekmovanjem pobirali smeti na Cerkniškem jezeru in tako "mimogrede" opravili 
še dobro delo za celotno lokalno skupnost. Kup nabranih smeti je dokaz, da smo taborniki 
prave Mlade face, saj smo našo naravno znamenitost pustili vsaj malo lepšo. 
Jerneja Modic, načelnica RJŠ

Tudi letošnje Ščukanujanje se je uspešno končalo. Sodelujoče ekipe so pohvalile                    
tekmovanje - traso, naloge itd. Škoda le, da prijavljenih ni bilo več, saj je bilo tekmovanje 
nedvomno zanimivo, zabavno, hkrati pa tudi malce naporno - pač vse, kar se od 
orientacijskega tekmovanja pričakuje. Najuspešnejši v posameznih kategorijah so domov 
ponovno odnesli pokale in nekaj lepih nagrad, za katere se bodo ponovno borili drugo leto 
- upamo, da v številčnejši konkurenci! Miha Jernejčič, RJŠ

Fotografije s Ščukanujanje si oglej v spletni galeriji www.scuke.si, na tej spletni strani pa 
si lahko ogledaš tudi rezultate ter rešitve nalog. 

Mi smo Mlade face!

Kaj imajo skupnega predsednik države dr. Danilo Türk, reper Zlatko, glasbenica  
Tinkara Kovač, podjetnik in inovator Andraž Tori ter igralka Ana Marija Mitič? 

Podpirajo MladeFace – vseslovensko mladinsko akcijo, ki je potekala 21. maja in v 
okviru katere so mladi naredili še več dobrih del kot običajno. MladeFace smo vsi 
MLADI po letih in srcu, AKTIVNI, DOBRE VOLJE in DOBRIH NAMENOV.

Akciji MladeFace smo se v okviru Ščukanujanja pridružili tudi taborniki RJŠ. Obalo
Cerkniškega jezera smo pustili vsaj malo čistejšo in tako pokazali, da nam ni vseeno 
za dogajanje okoli nas.

Verjamemo v moč mladih tabornikov in v potenciale, ki jih imamo. Zato hkrati        
pozivamo tudi druge, odrasle posameznike, predstavnike oblasti, gospodarstva, pa tudi 
akademske sfere, da nam stopijo en korak naproti in nam omogočijo uresničitev naših 
namenov in naših zamisli.

Več o projektu Mlade face si preberi na www.letomladih.si/mladeface. 

Postani specialist!

Želiš poglobiti svoje taborniško znanje s področja, ki te še posebej zanima? Zveza 
tabornikov Slovenije poleti organizira kar nekaj tako imenovanih specialističnih 
tečajev:

• Tečaj poznavanja rastlin za prehrano in zdravje, 8. - 17. julij
• Tečaj pionirstva in bivanja v naravi, predvidoma konec julija
• Lokostrelski tečaji, 24. - 31. julij, Gozdna šola Bohinj
• Tečaj orientacije in topografije - temeljni, 20. - 28. avgust, Gozdna šola            
 Bohinj
• Tečaj orientacije in topografije - nadaljevalni, 20. - 28. avgust, Gozdna šola  
 Bohinj

Če se želiš udeležiti katerega izmed njih, čim prej pošlji sporočilo na info@scuke.si. 
 



Faraoni  bodo  vs ta l i !

TABORJENJE ŽAGA 2011

Spet je tu poletje in zopet tudi čas za poletno taborjenje!!! Tudi letos bo taborjenje potekalo od 1. do 12. avgusta 
2011. Tokrat se bomo po dolgem času spet podali ob reko Kolpo, saj je minilo že kar nekaj let, odkar smo 
nazadnje taborili ob njej. Šotore bomo postavili v bližini vasi Gorenja Žaga. 

Kolpa in njena okolica nam bosta omogočila nepozabno poletno doživetje, saj bomo kanuarili, se podali v 
bližnjo jamo, streljali z lokom, gradili pionirske objekte, odšli na bivak, kurili ogenj, peli s kitaro ob večerih, 
uživali v taborniških igrah, spali v šotorih, raziskovali okoliške gozdove, kuhali golaž v kotličkih, se veselili 
okusnega šmorna, nabirali palice za pečenje hrenovk, priredili turnir v roverčku … 

Na taborjenje ste vabljeni vsi, ki ste stari šest ali več let, ne glede na to, ali ste taborniki ali ne. 

Cena 12-dnevnega taborjenja je 130 € za tiste, ki ste poravnali članarino Društva tabornikov Rod Jezerska ščuka 
za leto 2010/2011, ter 170 € za vse ostale. Cena taborjenja vključuje avtobusni prevoz na taborni prostor in nazaj, 
prehrano v času taborjenja (4 obroki na dan), izvedbo programa na taborjenju, uporabo zemljišča ter majčko 
taborjenja. Vodniki in vodstvo tabora so za svoje delo primerno usposobljeni, njihovo delo pa temelji na 
prostovoljstvu, saj za svoje delo ne prejemajo nikakršnega finančnega ali materialnega nadomestila.

Tabornino lahko poravnate v dveh obrokih. Prvi obrok (65 € oziroma 85 €) morate nakazati ob prijavi, saj šele s 
tem plačilom prijava postane veljavna. Položnico za drugi obrok vam bomo poslali skupaj s podrobnejšimi 
informacijami o odhodu, programu, opremi, ki jo boste potrebovali, vodstvu tabora in vodnikih ter o srečanju, ki 
ga bomo imeli vsi udeleženci še pred odhodom.

Prijave na taborjenje sprejemamo do vključno 8. julija 2011! Prijavnice pošljite na naslov:

Društvo tabornikov Rod Jezerska ščuka
Gerbičeva 32
1380 Cerknica

Ker je organizacija taborjenja, predvsem pa koordinacija in sestava posameznih vodov, za vodnike in vodstvo 
precejšen zalogaj, vas prosimo, da se roka za prijavo dosledno držite. Prijav, prejetih po določenem roku, ali 
prijav brez plačanega prvega obroka ne bomo upoštevali!

Taborniški pozdrav   Z – D – R – A – V – O !

Podatki za nakazilo tabornine:
Društvo tabornikov Rod Jezerska ščuka
Gerbičeva 32
1380 Cerknica
TTR: 02029-0015666863
Sklic: 00 010812082011

Za več informacij se lahko obrnete na elektronski naslov info@scuke.si ali pa pokukate na našo spletno stran 
www.scuke.si.

Kljub temu, da se trudimo strošek tabornine čim bolj zmanjšati, se zavedamo, da za nekatere še vedno predstav-
lja velik strošek, ki lahko prepreči udeležbo na taboru. Vendar pa si vsi želimo, da bi bilo to nepozabno doživetje 
omogočeno prav vsakomur. Če ste v takem položaju, vas prosimo, da se zglasite na Centru za socialno delo, 
kjer lahko dobite in oddate prošnjo za znižanje tabornine.
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PRIJAVNICA NA TABORJENJE RODU JEZERSKA ŠČUKA 

Ime in priimek udeleženca: __________________________________________________

Datum in kraj rojstva: ______________________________________________________

Naslov: _________________________________________________________________

Telefonska številka:________________________________________________________

Elektronski naslov: ________________________________________________________

Ime in priimek enega od staršev: ______________________________________________

Telefonska številka vsaj enega od staršev: _______________________________________

Konfekcijska številka za taborne majčke (obkroži):  S       M       L       XL       XXL  

Vod (za člane RJŠ): ________________________________________________________

Plačilo tabornine (ustrezno označi):    □  v enem obroku          □  v dveh obrokih

Posebnosti v prehrani: ______________________________________________________

Plavalec:  □  da          □ ne
Prosimo vas še, da izpolnite spodnje podatke o zdravstvenem stanju taborečega, da mu bomo 
lahko zagotovili kar se da varno in udobno taborjenje oziroma v težavah znali ukrepati pravilno. 
Prosimo da ta del izpolnite tudi v primeru, da vaš otrok nima nobenih zdravstvenih težav. Če se 
do odhoda na tabor še kaj spremeni, nam prosimo sporočite. Vsi podatki bodo varovani v skladu 
z Zakonom o varovanju podatkov.

alergije DA NE 
a) cvetni prah
b) piki žuželk - nosi / ne nosi sabo zdravil
c) zdravila - katera: _____________________________________________________
c) kovine - katere: ______________________________________________________
d) hrana - katera: _______________________________________________________
e) drugo: ______________________________________________________________
jemanje zdravil DA NE katerih, kdaj: ________________________________________
astma DA NE
druge zdravstvene težave: _______________________________________________
Podatke zbiramo zgolj za namene organizacije in vodenja tabora. Prosim, da ste še posebej 
dosledni pri podatkih o zdravstvenem stanju otrok ter o tem, ali je (ne)plavalec. 

Spodaj podpisani ________________________________ se strinjam, da se moj otrok udeleži 
Taborjenja Žaga 2011 v organizaciji Društva tabornikov Rod Jezerska ščuka Cerknica, ki bo 
potekalo od 1. avgusta 2011 do 12. avgusta 2011 v Gorenji Žagi. Seznanjen sem z načinom 
in pogoji plačila. Soglašam tudi z objavo fotografij s taborjenja, na katerih se pojavlja otrok, ter 
razstavljanjem njegovih izdelkov. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsemi 
potencialnimi nevarnostmi, ki se lahko zgodijo na poletnem taborjenju pri izvajanju aktivnosti v 
naravi, in dovoljujem, da se moj otrok udeležuje teh aktivnosti. 

Podpis staršev:__________________________________
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