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Tudi pri tabornikih bo 
december vesel! 
 
 
 
GG-ji popestrili sobotno dopoldne v Cerknici 
V novembru smo izpeljali še eno super akcijo, ki 
jo naši mlajši taborniki še niso poznali, starejši pa 
smo se je že udeležili v drugih slovenskih krajih. 
S fotoaparatom v eni in listom z nenavadnimi in 
poučnimi, predvsem pa zabavnimi nalogami v 
drugi roki so se manjše skupine tabornikov 
podale po ulicah Cerknice. Njihova naloga je 
bila, da v omejenem času opravijo čim več 
izzivov. Tako so se na primer morali fotografirati 
z gasilcem v opremi, starejšega občana razveseliti 
z rožo, sredi trgovinskega centra zapeti 
taborniško himno in ob tem s fotoaparatom 
posneti filmček, prebivalcem Cerknice deliti 
objeme in preveriti, kdaj se je rodil Fran Gerbič.  
Ob izvajanju nalog smo se neizmerno zabavali, 
poleg tega pa tudi popestrili dogajanje v našem 
kraju. Ne smemo pa pozabiti še omeniti slastnih 
pečenih kruhov z namazom, s katerimi smo se 
okrepčali pred razglasitvijo rezultatov. Upamo 
pa tudi, da se bomo na tovrstno akcijo čim prej 
podali še k prijateljem tabornikom iz drugod ter 
tako spoznali še njihove kraje.  
 

 
Ena izmed nalog je bila tudi fotografiranje z znanim 
cerkniškim fotografom 
 
 
Jesenski dež preprečil lov na lisico 
Medvedki in čebelice pa se zaradi dežja žal niso 
mogli podati na lov na lisico. Vendar za vsakim 
 dežjem posije sonce in upamo, da nam vreme 
čim prej nakloni lepo sončno soboto, ko bomo 
lahko lovili lisičko. Več o tem vam bodo povedali 
vaši vodniki, do takrat pa se kar pridno učite 
potne znake in spoznavajte taborniško življenje, 
da se boste po grahovskih poteh čim bolje znašli.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ščuke na Miklavževem sejmu 
5. decembra 2009, od osme ure zjutraj dalje, bo v 
Mercator centru v Cerknici potekal sejem, kjer se 
bomo s svojimi izdelki predstavili tudi taborniki.  
Obiskovalci bodo lahko na sejmu kupili 
novoletne voščilnice, okraske za novoletno jelko, 
lovilce sanj ..., ki smo jih izdelali sami. Zbrana 
denarna sredstva bodo namenjena financiranju  
taborniških akcij v tujini in drugod po Sloveniji. 
Pridite in poglejte … morda najdete tudi kaj zase! 
 
Novoletni okraski, čajčki, piškoti …  
V soboto 12. decembra se bomo v taborniških 
prostorih na Gerbičevi 32 skupaj poslovili od 
starega leta in si zaželeli lepe želje za novo.  
Ob tem pa se bomo še zabavali ob izdelavi 
novoletnih okraskov, se pogreli s čajem in se  
posladkali. Če nam naš kitarist ne pobegne kam v 
tople kraje, pa bomo ob kitari tudi zapeli kakšno 
taborniško. Podrobnejše informacije o 
novoletnem srečanju boste prejeli od svojih 
vodnikov ter na spletni strani www.scuke.si.  
 
Iz daljne Španije se nam oglaša Pouhek …  
V preteklih dveh mesecih sem večkrat dobila 
občutek, da smo le evropski prostovoljci v Španiji 
dejansko prostovoljci. Ko ljudem razlagaš o 
programu Mladi v akciji, Evropski prostovoljni 
službi, in kaj počneš, se jim zdi zanimivo 
predvsem to, da delaš prostovoljno in za to ne 
prejemaš mesečnega plačila. 
Če se mi je doma zdelo, da ima vsakdo kakšno 
prostovoljno dejavnost (pa naj bo to pri 
tabornikih, v šoli, krajevni skupnosti ipd.), pa 
tukaj neplačana prostovoljna dela opravljajo 
predvsem upokojenci (sodelovanje pri 
osveščanjih, peticijah ...), mladi pa le ko gre za 
opravljanje (šolske, študijske) prakse. Ne vem, ali 
je to odraz zgodovinskih okoliščin ali odsev 
družbenega stanja, zdi pa se mi, da je 
prostovoljstvo v Sloveniji med mladimi bolj 
pogosto in zato tudi drugače vrednoteno, 
cenjeno. Nisem še uspela navezati stika s 
tukajšnjimi taborniki, da preverim, kako je s 
prostovoljstvom pri njih. Vendar tudi mladinskih 
organizacij, ki so neprofitno naravnane in 
delujejo zaradi energije, ki jo v delo organizacije 
vlagajo prostovoljci, imamo zagotovo več pri 
nas. 
Prav je, da znamo izkoristiti priložnost, ko smo 
lahko prostovoljci in s tem prispevamo k 
vrednotno bogatejši družbi. Meni je všeč! 
 
 



 
Načelnica Maja Vidrih se predstavi 

 
 

Taborniško ime Čupy 
Taborniška kariera Začelo se je davnega leta 1994, ko sem odšla na prvi tabor v Idrijsko Belo, 

nato sem vsa leta pridno hodila na tabore. Leta 2003 sem odšla na vodniški 
tečaj, prevzela svoj vod in ga po nekaj letih zamenjala za sedanjega, letos 
pa opravila še inštruktažo ter uradno postala načelnica RJŠ. Vmes sem se 
preizkusila tudi v ostalih funkcijah, kot na primer načelnica čete, 
taborovodja, ekonom … 

Kaj kot načelnica poččččneš? Skrbim za letni program in njegovo izvajanje ter za članarine in prijave. 
Sklicujem sestanke, malo pa se ukvarjam tudi s papirji in raznimi 
dokumenti.   

Zakaj si postala tabornica? To je že tako daleč da se res ne spomnim, najverjetneje pa zato, ker me je k 
tabornikom vpisala mami. 

Katero pesem najraje zapoješ 
ob tabornem ognju? 

Uh …teh je pa toliko. Rada zapojem Katjušo, Adijo knapi, pa seveda 
legendarno Rožo v vseh izvedbah, pa … mah vse!!! 

Kateri je tvoj najljubši 
pionirski objekt? 

 
Vhod 

Kateri vozel največčččkrat 
zavežžžžeš? 

 
Ambulantnega in vrznega 

Največčččja neumnost, ki si jo 
naredila na taborjenju? 

Jaz nisem nikoli naredila nobene neumnosti … razen morda takrat, ko sem 
Patra porinila v vodo, ko si je umival zobe, potem pa še cel dan bežala pred 
njim.  

V kateri situaciji ti je 
taborniško znanje najbolj 
prišlo prav? 

Največkrat mi taborniško znanje pride prav na potovanjih, ko je treba 
malce pogledati na karto, jo orientirati in najti pravo pot do cilja. Prav tako 
sem se pri tabornikih naučila dobro opazovati svojo okolico in pot, kjer se 
gibljem, kar mi prav tako lajša moja pohajanja po svetu. Tudi vozli mi 
večkrat pridejo prav, predvsem ko je nahrbtnik že tako poln, da moram 
stvari trdno navezati nanj, da se kje po poti ne izgubijo. 

Na bivaku najraje skuham …  spečem hrenovke … enostavno, hitro in dobro☺ 
Kako premaguješ dolge ure na 
stražžžži? 

 
Ponavadi dosti govorim in vmes kaj pojem. 

 

 
Naša načelnica je letos poleti sodelovala na taborniški akciji Roverway na Islandiji, kjer si je ogledala tudi 
islandske naravne znamenitosti. Nagradno vprašanje: pred katerim naravnim pojavom pozira Maja?  
(Odgovore pošljite na info@scuke.si)



 
Naš vod ČUPKY 

 
 
 
 
Vodnik Maja Vidrih - Čupy 
Starostna veja voda Gozdovnice in gozdovniki 
ČČČČlani Kaja, Isabella, Lan, Matej, Rok, Špela, Ita 
Značčččilnosti voda Smo navdušeni taborniki, ki občasno svoj presežek energije porabimo malo 

nekoristno, ampak drugače pa  komaj čakamo, da kam gremo (zato ful radi 
hodimo na akcije) in da se kaj dogaja. Aja, pa tudi zmeraj kaj pozabimo. 

Na vodovih sestankih 
se najraje … 

 
pogovarjamo o vsem možnem. 

Katero slavno osebo bi 
imeli v vodu? 

Nobene, sami smo si dovolj. Pa še težila bi, da ne gre z nami v gozd, ker ima »ta 
lepe« čeveljčke. 

Najljubši del taborjenja 
je … 

bivak (za moški del) ter počitek in kopanje, kadar voda ni premrzla (za žensko 
polovico). 

Najboljša in najbolj 
zabavna taborniška 
akcija je …  

 
 
taboooooooooooooor! In čekpojnt. 

Kaj bi se še radi nauččččili 
pri tabornikih? 

 
Kako pravilno postaviti šotor z rogovilicami in vzljubiti pohode.  

Ko bomo veliki 
taborniki, bomo … 

 
potovali.  

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

 
 
Nož, ogenj, hrana. 

Bi radi še kaj dodali? Imamo odgovor na nagradno vprašanje voda iz novembrske Ščukce: Hribc se 
skriva na Studenem. 

 

 
                                      Čupky kljub svoji mladosti že dobro obvladajo taborniške veščine.  
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Naj bivak postavile Lole  
Na uredništvo je prišlo kar nekaj izredno 
zanimivih fotografij vaših bivakov, zato je bila 
izbira naj bivaka za našo žirijo kar zahtevna 
naloga. Na koncu pa smo se odlocili, da so naj 
bivak postavile Lole. Punce so se res potrudile, 
ne vemo pa, ali so v bivaku tudi prenočile. Če se 
sprehodite po okoliških gozdovih, ga lahko tudi 
najdete.  Za nagrado so se Lole pogostile s pico 
velikanko. Prvi izziv je s tem končan. Ker pa se 
decembra že tako dogaja preveč stvari, bomo z 
iskanjem naj taborniških podvigov nadaljevali v 
novem letu.  
  

Lole so se pri gradnji bivaka odločile za uporabo 
naravnih materialov 
 

 
 
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni 
Pomoč, za katero vas prosimo, ne zahteva veliko 
truda niti dodatnih sredstev. Potrebno je samo 
ustrezno sporočilo vašemu Davčnemu uradu. 
Obračamo se na starše, na člane, ki so bili v 
preteklosti aktivni v rodu in na druge prijatelje 
našega rodu in taborništva, da nam pomagajo pri 
zagotavljanju finančnih sredstev za delo Rodu 
Jezerska ščuka Cerknica.  
Zahtevo za namenitev ali za njeno spremembo 
lahko v skladu z uredbo sporočite kadar koli do 
konca leta davčni upravi ali prek sistema eDavki 
na spletni strani http://edavki.durs.si ali pisno 
ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Za 
pisno zahtevo izpolnite obrazec in ga dostavite 
vašemu davčnemu uradu oziroma izpostavi.  
 
 
 
 
 

Taborništvo prispeva k vzgoji mladih z 
vrednotami, ki jih razvija. Vsi, ki se gibanju 
pridružijo, obljubijo sebi in prijateljem, da bodo 
po svojih najboljših močeh te vrednote negovali 
in širili. Tako tvorno delujejo v družbi in 
pomagajo graditi boljši svet.  
Pomagajte Rodu Jezerska ščuka graditi boljši 
svet, tako da namenite del dohodnine za naše 
delo! 
 
Hvala! 
Društvo tabornikov Rod Jezerska ščuka Cerknica 
Gerbičeva ulica 32 
1380 Cerknica 
Davčna številka: 38266512 
 
 
 

Rod Jezerska ščuka vam v prihajajočem letu želi 
čim več zabavnih in nepozabnih taborniških 
dogodivščin, prijetnih noči pod jasnim zvezdnim 
nebom in čim manj izgubljenih poti.  
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POSTANI ZVEZDA RJŠ! 
 
Si pravi igralec, pa nimaš kje izraziti tega 
talenta? Sanjaš o tem, kako blestiš pod 
odrskimi lučmi? Si želiš med zvezde? Rod 
Jezerska ščuka ti lahko vse to omogoči, zato te 
vabimo na igralsko 
 

A V D I C I J O 
 
za prvi pravi taborniški grozljivo komični 
mjuzikal Zašli, ki bo potekala v nedeljo 13. 
decembra ob 16. uri v taborniških prostorih na 
Gerbičevi 32 v Cerknici. 
 
Za mjuzikal potrebujemo več različnih vlog, 
zato vabimo vse mlade, stare, visoke, majhne, 
suhe, debele, z očali ali brez, z zobmi ali brez, 
s pevskim posluhom ali brez …, da skupaj z 
nami ustvarite nepozabno gledališko 
predstavo, s katero bomo skupaj nasmejali 
domače občinstvo.  

 
Več informacij o avdiciji dobiš pri svojem vodniku ali na www.scuke.si. 


