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Na zimske počitnice s 
taborniki! 
 
 
 
Čofotanje v vodnem parku za nami 
Zadnjo nedeljo v januarju smo preživeli 
super dan v vodnem parku Atlantis v 
Ljubljani, kjer ni manjkalo skakanja v vodo, 
spuščanja po toboganih in akrobacij na 
trampolinih. Prijetno utrujeni od štiriurnega 
čofotanja v vodi pa smo se še okrepčali v 
restavraciji hitre prehrane. Ja ja, saj vemo, 
da ni najbolj zdravo, vseeno pa enkrat na 
leto zapaše! ☺  
 
Kaj počnejo starejši taborniki v petek 
zvečer? Ponavljajo orientacijo! 
Kar nekaj starejših članov našega rodu se 
nas je neki petek zvečer zbralo v taborniških 
prostorih, kjer smo obudili svoje stare sive 
celice in se posvetili orientaciji. Vrisovanje v 
topografske karte je ob pomoči našega Jožita 
tako hitro minilo, da smo se odločili, da 
podobno osvežitveno delavnico pripravimo 
še kdaj, spomladi pa se gremo s svojim 
znanjem potegovati za prva mesta na 
orientacijskih tekmovanjih po Sloveniji. Če 
želite postati del naše ekipe, se nam čim prej 
pridružite! 
 
Območje JPN znova pripravlja vodniški 
tečaj 
Po dolglih letih bo Južnoprimorsko-
notranjsko območje, kamor sodi tudi naš 
rod, zopet organiziral vodniški tečaj. Tako 
se bodo lahko letos naši bodoči vodniki 
izobraževali kar v bližini naših krajev skupaj 
z ostalimi primorskimi taborniki. Kdor želi 
sodelovati pri pripravi ali izvedbi vodniškega 
tečaja, naj se javi načelnici Maji.  
 
Vsi taborniki pozor! Sezona taborniških 
tekmovanje se bliža! 
Že pridno postavljate šotor iz dveh šotork? 
Vaša piramida že lepo stoji? Kako pa kaj 
znanje topografskih znakov? Če še niste 
izpopolnili svojega znanja, kar brž, saj se 
bliža pomlad in s tem množica taborniških 
tekmovanj, ki se jih lahko udeležite: od 
mnogobojev, zabavnih tekmovanj in srečanj, 
pravih zahtevnih orientacijskih tekmovanj 
ter seveda našega Ščukanujanja! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Čistilna akcija Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu 
Upamo, da med vami ni nikogar, ki še ni 
slišal za to čistilno akcijo. Kot se za 
tabornike, prave ljubitelje narave, spodobi, 
se je bomo seveda udeležili in k pomoči pri 
pobiranju nesnage skušali povabiti čim več 
prebivalcev naše občine. V svoje beležke 
torej označite 17. april, ko bomo skupaj 
naredili nekaj dobrega za naše okolje in 
planet! 
 
Za vse prijatelje Mestne zveze tabornikov 
Ljubljana! 
Mestna zveza tabornikov Ljubljana v četrtek 
11. februarja praznuje svoj 14. rojstni dan. 
Zabava za ta jubilej bo potekala v Emonski 
kleti v Ljubljani. Naj vas spomnimo, da je to 
odlična priložnost, da zopet srečate svoje 
prijatelje tabornike iz cele Slovenije! Več 
informacij na Facebooku, išči MZT žur.  
 
In kaj bomo počeli februarja? 
Odšli bomo za zimovanje! Letos bomo del 
zimskih počitnic preživeli v Dolenji vasi pri 
Čatežu. Tja se bomo z avtobusom odpeljali v 
petek 19. februarja ob 9. uri iz Grahovega in 
ob 9. 15 iz Cerknice.  
Na zimovanju bomo spoznavali, kako živeti 
v naravi pozimi, gradili bomo bivake in 
igluje, prepevali ob kitari, se pomerili na 
taborniških zimskih olimpijskih igrah ter se 
imeli nadvse super fino fajn! Domov se 
bomo vrnili v nedeljo 21. februarja okoli 14. 
ure. Ne pozabite, da je število mest na 
zimovanju omejeno, zato čim prej izpolnite 
prijavnico, ki jo najdete v tej Ščukci ali na 
spletni strani, ter jo do 10. februarja pošljite 
na naš naslov.  
Nekaj fotografij iz prejšnjih zimovanj si 
lahko ogledaš tudi na naši spletni strani v 
rubriki Galerija.  
 
Si želiš še več taborniških informacij? 
Potem obišči spletno stran našega rodu na 
www.scuke.si ali spletni strani Zveze 
tabornikov Slovenije: www.rutka.net ali 
www.zts.org.  
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Načelnica čete Presihajoče jezero Sara Pakiž se 

predstavi 
 
 

Taborniško ime ðurña 
Taborniška kariera Najprej sem se samo udeleževala poletnih taborov, kasneje sem 

začela hoditi tudi na vodove sestanke in se odločila, da postanem 
vodnica. Opravila sem vodniški tečaj in sedaj že tretje leto vodim 
vod v Grahovem.  
 

Zakaj si postala tabornica? Ker so mi bila taborjenja všeč. ☺ 
Katero pesem najraje 
zapoješ ob tabornem 
ognju? 

 
 
Bor do bora 

Kateri je tvoj najljubši 
pionirski objekt? 

 
Vhod v tabor 

Kateri vozel največčččkrat 
zavežžžžeš? 

 
Ambulantni 

Največčččja neumnost, ki si jo 
naredila na taborjenju? 

Zdaj vidim, da so to vsi tabori, s katerih sem domov odšla pred 
koncem.  
 

V kateri situaciji ti je 
taborniško znanje najbolj 
prišlo prav? 

 
Na športnem dnevu, ko smo imeli orientacijo v naravi. 
 

Na bivaku najraje skuham 
…  

Makarone z ragujem 

Kako premaguješ dolge ure 
na stražžžži? 

Ponavadi sem na straži s puncami, tako da so to kar dooooolgi 
dekliški pogovori. 
 

 

 

Nagradno vprašanje: Zakaj je Sara dobila taborniško ime ðurña?  
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Naš vod VODOVOD 
 
 
 
 
Vodnik Vesna Turšič - Bjondi 
Starostna veja voda Gozdovniki in gozdovnice 
ČČČČlani Borac, Cime, Čokoladka, Gabi, Joni, Jure,  Karim, Laura, Marta, Meri, 

Neja, Tiha, Vili, Wajvrčka 
Značčččilnosti voda Smo največji vod daleč naokoli. Smo sami komiki, zato nam ni nikoli 

dolgcajt. Čeprav se včasih skregamo, se imamo radi kot prašički mladi. 
Na vodovih 
sestankih najraje … 

Debatiramo, se skrivamo in smejimo.  

Katero slavno osebo 
bi imeli v vodu? 

Jurija Zrneca, da bi bilo še več smeha. 

Najljubši del 
taborjenja je … 

bivak in uzbuna. 

Najboljša in najbolj 
zabavna taborniška 
akcija je …  

Ščukanujanje in tabor, itak  

Kaj bi se še radi 
nauččččili pri 
tabornikih? 

Mi že vse znamo. 

Ko bomo veliki 
taborniki, bomo … 

Franci bo Melink, vsi ostali pa bomo vodniki in ostalo vodstvo.  

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

Spalka, nož, vžigalice. 

 

 
Nagradno vprašanje: Koliko članov voda Vodovod manjka na fotografiji in kdo so ti malopridneži, ki zamujajo na 

sestanke?



 
 

 

 

ZIMOVANJE 2010ZIMOVANJE 2010ZIMOVANJE 2010ZIMOVANJE 2010    
    

    

Še vedno ne veste, kje in kako boste preživeli zimske 
počitnice? 

Pridružite se nam na 

    
TABORNITABORNITABORNITABORNIŠKEM ZIMOVANJU V DOLENJI VASI PRI KEM ZIMOVANJU V DOLENJI VASI PRI KEM ZIMOVANJU V DOLENJI VASI PRI KEM ZIMOVANJU V DOLENJI VASI PRI 

ČATEATEATEATEŽUUUU    
    

In kaj bomo počeli na zimovanju? Raziskovali snežne 
sledi, postavljali igluje, se kepali in igrali v 
snegu, prepevali ob kitari in uživali v taborniški 

družbi. 
 

Zimovanje bo potekalo od petka 19. februarja do 
nedelje 21. februarja 2010 v domu CŠOD v Dolenji vasi 
pri Čatežu. Cena zimovanja je za člane rodu 25 €, za 
vse ostale, ki niso plačali članarine,pa 30 €. V ceno 
je vključen avtobusni prevoz, prehrana, prenočišče in 

vse programske aktivnosti.    
 

Število udeležencev zimovanja je omejeno, zato čim 
prej, najkasneje pa do 10. februarja, izpolnite 
spodnjo prijavnico in jo pošljite na Rod JezerskaRod JezerskaRod JezerskaRod Jezerska    

ščuka Cerknica, Gerbiuka Cerknica, Gerbiuka Cerknica, Gerbiuka Cerknica, Gerbičeva ulica 32, 1380 Cerknicaeva ulica 32, 1380 Cerknicaeva ulica 32, 1380 Cerknicaeva ulica 32, 1380 Cerknica. Več 
informacij o zimovanju dobite na telefonski številki 

031 561 611 (Mateja) ali na spletni strani 
www.scuke.siwww.scuke.siwww.scuke.siwww.scuke.si. Prijavljeni udeleženci zimovanja dobijo 

vse podrobne informacije o zimovanju po pošti.  
    
����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    
PRIJAVNICA NA ZIMOVANJE RODU JEZERSKA PRIJAVNICA NA ZIMOVANJE RODU JEZERSKA PRIJAVNICA NA ZIMOVANJE RODU JEZERSKA PRIJAVNICA NA ZIMOVANJE RODU JEZERSKA ŠČUKA CERKNICAUKA CERKNICAUKA CERKNICAUKA CERKNICA    

    
Ime in priimek udeleIme in priimek udeleIme in priimek udeleIme in priimek udeleženca: _____________________________________________________enca: _____________________________________________________enca: _____________________________________________________enca: _____________________________________________________    
    
Naslov (Naslov (Naslov (Naslov (ulica, hiulica, hiulica, hiulica, hišna na na na št, kraj): ________________________________________________t, kraj): ________________________________________________t, kraj): ________________________________________________t, kraj): ________________________________________________    
    
Datum rojstva: __________________________________________________________________Datum rojstva: __________________________________________________________________Datum rojstva: __________________________________________________________________Datum rojstva: __________________________________________________________________    
    
Telefonska Telefonska Telefonska Telefonska številka startevilka startevilka startevilka staršev: ___________________________________________________ev: ___________________________________________________ev: ___________________________________________________ev: ___________________________________________________    
    
Podpis starPodpis starPodpis starPodpis staršev: _ev: _ev: _ev: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


