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TEČAJ DIGITALNE POPOTNE 

FOTOGRAFIJE
Kje? Taborniški prostori v   
         Cerknici, Gerbičeva 32
 
Kdaj? 28.,29. in 30. maj 2010
 
Obseg: 25 ur
 
Cena: za tabornike RJŠ  65 €, 
                                                            
  za ne-tabornike 80 €

 

Kdo? Tečaj vodi priznan slovenski fotograf Iztok Bončina, 
udeležijo pa se ga lahko prav vsi, ki si želijo fotografirati!
 
 
Za tečaj ne potrebuješ profesionalne fotografske opreme, ampak 
samo svoj fotoaparat in veliko dobre volje! 
 
 
Prijavite se lahko do 19. maja 2010 na elektronski naslov          
vesna.tursic@gmail.com.

Rod Jezerska ščuka



ŠČUKCA ŠČUKCA

2 5

Stare Ščuke uspešno prestale Nočno orientacijsko 
tekmovanje

Zadnji vikend v marcu sta se dve ekipi starejših Ščuk in 
Ščukcev (grče) udeležili Nočnega orientacijskega tekmovanja 
(NOT) v Vidmu, ki ga je, kot vsako leto, pripravil Rod Močvirski 
tulipani iz Ljubljane. NOT velja za eno bolj zahtevnejših 
orientacijskih tekmovanj za tabornike, zato so Ščuke s 
pripravami nanj začele že dva meseca prej. Osvežiti je 
bilo namreč treba kar nekaj taborniških znanj in spretnosti. 
Vsak petek zvečer so se v taborniških prostorih spopadali z 
računanjem nalog v vrisovanju, z oddajanjem mors, s 
prehodom minskega polja, ob tem pa so v nedogled morali 
ponavljati še topografske znake in prvo pomoč. Poleg vseh 
teh veščin pa NOT od tekmovalcev zahteva tudi precej dobro 
fizično pripravljenost, saj tekmovanje poteka na precej dolgi in 
terensko razgibani progi. 
Ščuke so na NOT-u svojo nalogo opravile več kot solidno in v 
hudi konkurenci zasedle 9. in 19. mesto. Naš rod pa je v skupni razvrstitvi rodov zasedel 10. mesto, kar je glede na 
to, da ekipi nista uporabljali elektronskih naprav za orientiranje, temveč samo staro dobro busolo, zavidanja vreden 
rezultat. Ščukice in Ščukci so še sklenili, da je naslednja postojanka Republiško orientacijsko tekmovanje, zagotovo 
pa tudi naslednji NOT. 

Mi se zombijev ne bojimo!

Tekmovalna žilica pa je zajela tudi naše mlajše tabornike, in tako so 
se kar štiri ekipe gozdovnikov in gozdovnic, prvič udeležile večjega 
orientacijskega tekmovanja. Drugo aprilsko soboto smo se z vlakom 
odpravili v Borovnico, kjer je potekalo Grozljivo orientacijsko 
tekmovanje in kričanje (GOTIK), ki ga je organiziral Rod Dobre volje 
iz Ljubljane. 
Prvi del tekmovanja je zajemal oddajanje morsejeve abecede ter 
znanje iz topografije. Po tem pa so se naši mladi upi odpravili na 
progo. Ta proga pa ni bila navadna proga, saj je na njej kar mrgolelo 
zombijev, pošasti, takih in drugačnih stvorov, duhov ... Vendar se naši 
gozdovniki in gozdovnice niso prestrašili in tako so vsi uspešno prišli 
na cilj ter zasedli dobra mesta. S tem tekmovanjem je bil tako led 
prebit, taborniki pa se že pripravljajo na njihovo naslednjo 
orientacijsko tekmovanje – Ščukanujanje. 

Vodov sestanek nekoliko drugače

Vod Vodovod z vodnico Vesno Turšič na čelu se je nek petkov 
sestanek odločil preživeti malo drugače, zato so se odpravili na ogled 
Križne jame. Društvo ljubiteljev Križne jame je namreč pripravilo dan 
odprtih vrat in tako obiskovalcem omogočilo brezplačen ogled jame. 
Obuti v škornje so se naši taborniki podali po blatnih rovih, na koncu 
pa jih je čakala še vožnja s čolnom po jamskem jezercu. 

Tudi taborniki smo pomagali čistiti Slovenijo

17. april je bil velik dan za Slovenijo, saj se je več kot 200.000 
Slovencev udeležilo največje prostovoljne čistilne akcije. Svojo okoljsko 
in ekološko zavest pa je pokazalo tudi okoli 1200 prebivalcev cerkniške 
občine, med njimi pa tudi precej tabornikov. Občinska koordinatorka akcije 
je bila prav naša načelnica Maja Vidrih, ki ji uredništvo Ščukce izreka pohvale za dobro organizacijo in zagnanost. 

Po napornem tekmovanju utrujeni, a še vedno 
prepričani, da drugo leto ponovijo

Poglejte, koliko nas je bilo na Gotiku!

Za zanimiv in brezplačen ogled 
jame se zahvaljujemo Društvu 
ljubiteljev Križne jame

Pohod na Križno goro in Lov na lisičko

Odkar smo nazadnje izdali Ščukco, smo poleg vseh stvari, ki smo jih počeli v teh res natrpanih mesecih, or-
ganizirali tudi dve rodovi akciji, in sicer pohod na Križno goro ter Lov na lisičko, ki pa je bil namenjen našim 
medvedkom in čebelicam (najmlajši taborniki). Kljub manjši udeležbi smo na akcijah uživali ter koristno 
preživeli svoj prosti čas. 

Lole skrbijo za svoje zdravje in kondicijo

Naše najstarejše tabornice ter dva starejša tabornika so se že drugič 
podali na pohod po Krpanovi poti, ki ga vsako leto organizirajo na 
Blokah. Na 18 kilometrov dolgi progi (Volčje – Škrabče – Ravnik – 
Štorovo – Zavrh – Zales – Sv. Torjica – Volčje) so si ogledali mnogo 
bloških znamenitosti in uživali v prelepi pokrajini, poleg tega pa se 
naužili svežega zraka in nabirali kondicijo za prihodnje podvige.

Iz dežele bikov, kastanjet in sangrije ... samo za vas, Pouhek

Po dnevu ustanovitelja, ki smo ga praznovali 22. februarja, ko taborniki 
po celem svetu obeležujemo rojstni dan Lorda Baden-Powella, 
ustanovitelja skavtskega gibanja ter 24. marcu, ki velja za mednarodni 
dan prostovoljstva, prihaja v aprilu znova priložnost, da se pokaže moč dejanj vseh prostovoljcev. Letos še 
posebej v Sloveniji.
Vsakodnevno že tako proizvajamo odvečne količine odpadkov. Po večletnem udeleževanju čistilnih akcij, 
pa mi ne pade na pamet, da bi papirčke in druge odpadke brezbrižno odvrgla na tla. Skrb za skupno čistočo 
ti nekako pride v kri, ker veš, da bo nekdo moral pobrati te smeti. Mogoče celo sam za seboj. Ne samo zato, 
da ne bo zgledalo neurejeno, temveč da po nepotrebnem ne onesnažujemo okolja. Zato sem bila toliko bolj 
presenečena, ko sem opazila, da Španci to počnejo rutinsko. Iz navade. In ni nikakršne razlike, ali je to v 
restavraciji, pred hišnim pragom ali na cesti. Ker občina plačuje vsakodnevno čiščenje javnih površin. In 
tako veselo dalje odmetavajo smeti vsepovprek. Ker jim je tako prišlo v kri.
Ponosna sem, da je po vzoru Estonije do ideje o očiščenju v enem dnevu prišlo tudi v Sloveniji. In ponosna 
sem, da je idejo podprlo toliko taborniških društev in toliko prostovoljcev. Saj skrb za skupno dobrobit 
predstavlja eno naših glavnih vrednot.

Kaj bomo počeli maja?

V maju se obeta orientacijsko tekmovanje, ki ga pripravlja prav naš rod. Zagotovo si že slišal/a za 
Ščukanujanje, ki bo potekalo 22. maja ob Cerkniškem jezeru. Ščukanujanje je prav posebno orientaci-
jsko tekmovanje, saj del tekmovanja poteka po suhem, del pa po vodi v kanujih. Posebnost Ščukanujanja 
pa je tudi ta, da tekmovanje ni namenjeno samo tabornikom, temveč vsem ljubiteljem narave, športa in 
taborništva – rekreativcem. Prijavnico in vse ostale informacije lahko najdete na naši spletni strani www.
scuke.si. Če pa že ne boste tekmovali, pa pridite vsaj pogledati, kako je pri tabornikih fajn!

Naše tabornice se v naravi 
dobro znajdejo tudi brez 
smerokazov. 
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KITARIST IN ŠE KAJ RODU JEZERSKA ŠČUKA 
MIHA JERNEJČIČ SE PREDSTAVI

Ime in priimek: Miha Jernejčič
Taborniško ime: Miki

Funkcija v rodu: Kitarist, logistik, občasni vodnik in vse ostalo, kar se 
rabi

Kaj počneš v rodu?: Vse.

Na kratko opiši svojo 
taborniško kariero: Prišel, videl, zmagal (krajše ne gre)

Zakaj si postal tabornik? Ker je bil moj bratec tabornik, pa je rekel, da je fajn. 
No, sem šel probat, pa je blo res fajn =)

Katero pesem najraje zapoješ 
ob tabornem ognju? Fjuf …  Kakšno Zadnjo večerjo … dokler je ni preveč 

=)

Kateri je tvoj najljubši 
pionirski objekt? Viseča mreža

Kateri vozel največkrat 
zavežeš? Ne vem … ambulantni? Mašnco?

Največja neumnost, ki si jo
naredil na taborjenju? Na taborjenju ne delam neumnosti

V kateri situaciji ti je 
taborniško
znanje najbolj prišlo prav?

V lutanju po Minhnu leta 2001 (konkretno =)). 
Če znaš »brat« zemljevid, ti to prihrani precej 
izgubljanja.

Na bivaku najraje skuham
… Krompirjev golaž

Kako premaguješ dolge ure
na straži? S salamco in feferoni

Večerov ob tabornem ognju si sploh ne predstavljamo 
brez Mikija in njegove kitare.
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Naš klub LOLE
 
Ime načelnice: Mateja Melink

Starostna veja kluba: Raziskovalke (od 21 do 26 let) in grče (od 27 let naprej)

Članice: vse članice rodu, ki so že malce v letih.

Značilnosti kluba: Same babe, katerih število variira od posameznega leta in akcije. 
Svoje moči večkrat združimo z ostalimi klubi in rodovi in skupaj 
izpeljemo marsikateri zastavljeni cilj. Predvsem pa poskušamo uživati 
in se zabavati ter se učiti novih stvari pri vsem, kar počnemo.

Na klubskih sestankih 
najraje …

delamo načrte za pohajanje po Sloveniji in tujini, opravljamo tipe, se 
šminkamo, kakšno zapojemo in se smejimo.

Katero slavno osebo bi imeli 
v klubu?

Mlad, lep, seksi, šarmanten, s smislom za humor, zabaven, 
razumevajoč,  preprost, spreten in samski. Dokler je v teh okvirjih, 
nam je vseeno.

Najljubši del taborjenja … Čajčkanje in kofetkanje po kosilu v štabcu ali v knjižnici, večeri ob 
ognju s kitaro in razglašenim petjem ter nočna orientacija

Najboljša in najbolj zabavna 
taborniška akcija:

Športno (plavanje in pohodništvo) – kulturni (prepevanje, recitiranje, 
plesanje, ogromno prebrane literature, snemanje filmčkov, pisanje v 
zvezek za ruščino) vikend v Bohinju, taborjenje, Ščukanujanje, Nočno 
orientacijsko tekmovanje, Gotik, Zlet, Smotra, Jamboree, Roverway, 
vodniški tečaj, inštruktaža, Lov na lisičko, mnogoboj, Spust po Ljublj-
anici, zimovanje, Bičikleta, Feštival …

Česa bi se še naučile pri 
tabornikih?

Znajti se v (skoraj) vsaki situaciji in predvsem ne komplicirati v 
življenju.

Ko bomo velike 
tabornice, bomo …

predvsem velike. In še vedno prijateljice.

Tri stvari, ki so po vašem 
mnenju najbolj potrebne na 
bivaku:

smeh, dobra volja in dovolj hrane … brez drugih stvari bi že nekako 
preživele, saj smo zelo iznajdljive. Grdih pogledov in godrnjanja pa pri 
Lolah NI!
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Ščukanujanje, ki ga pripravljamo 
 taborniki  

je orientacijsko tekmovanje, začinjeno s kanuarjenjem, 
igrami ter z nepozabnim nočnim doživetjem ob regljanju žabic. 

22. maj 2010

na Cerkniškem jezeru

taborniki in ostali prijatelji narave

v dvo- ali tri- članskih ekipah,
s prijavo do 17. maja 2010 

Rodu jezerska ščuka iz Cerknice,
K a j ?

K d a j ?

K j e ?

K d o ?

K a k o ?

I n f o r m a c i j e i n 
p r i j av n i ce n a
w w w. s c u ke. s i
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