
INTERNO MESEČNO GLASILO RODU JEZERSKA ŠČUKA CERKNICA 
NOVEMBER 2009 

 

 

ŠČUKCA 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠČUKCA 

 

Spet smo bili pridni in 
aktivni … in še bomo! 
 
 
 
Kljub dežžžžju super popoldne 
Žal nam je dež nekoliko pokvaril načrte za našo 
prvo letošnjo rodovo akcijo, vendar se taborniki 
ne damo, zato smo akcijo preselili kar v naše 
taborniške prostore v Cerknici. Namesto 
strateške igre smo se zabavali in uživali ob drugih 
igrah, ob tem pa se še posladkali s slastnim 
kostanjem. Če si slučajno zamudil to akcijo, hitro 
oddeskaj na našo spletno stran www.scuke.si in 
si oglej fotografije.  
 
V spoznavanju kulturnih razlik 
Načelnica rodu Maja in načelnica kluba Lole 
Mateja sta jesenske počitnice preživeli pod 
toplim sicilijanskim soncem. Vendar časa za 
poležavanje na tamkajšnjih plažah ni bilo, saj sta 
te proste dni preživeli na mednarodnem 
izobraževanju z naslovom Kapitan Kultura. S 25 
mladimi iz devetih evropskih držav so odkrivali, 
kako se mladi iz različnih držav razlikujemo med 
seboj, v kakšni luči nas vidijo drugi ter kako 
lahko premagamo strah in predsodke do 
drugačnih. Velik del aktivnosti je potekal v 
naravi, kar je bilo za njiju kot tabornici še posebej 
privlačno, zanimivo in predvsem navdihujoče. 
Zagotovo bosta dobre ideje za preživljanje časa v 
naravi delili tudi z nami. 
 
Iz dežžžžele bikov, kastanjet  in sangrije se nam 
oglaša Jerneja 
Že doma so me ljudje, ki sem jih spoznavala, 
spraševali, kaj počnemo taborniki. Tako sem 
naštevala urjenje v orientacji, postavljanje 
bivakov, učenje vozlov in ostale veščine, na 
katere smo taborniki ponosni in po katerih nas 
ljudje poznajo. Sama že dolgo vem, da sem se pri 
tabornikih naučila še mnogo več, kot so vozli, 
bivak in orientacija. Se je pa v prvem mesecu 
mojega projekta EVS (evropska prostovoljna 
služba) prav znanje orientacije izkazalo za zelo 
koristno.  
Ko prideš v novo okolje, ti navadno dajo v roke 
neke vrste turistični zemljevid, s pomočjo 
katerega odkrivaš novo okolje. In meni se je to 
zdelo enostavno. Vzameš zemljevid, pogledaš 
okoli sebe in veš kam moraš. Brez skrbi s 
kolesom odkrivam novo mesto, saj imam 
zemljevid vedno pri sebi. In v moji organizacji že 
vedo, da je dovolj, da mi na zemljevidu 
pokažejo, kje se dobimo naslednji dan – saj je 
vendar tabornica! 
 

 
 
 
 
 
 
 
November bo pester mesec … 
Medvedki in čebelice ste v prvem mesecu 
zagotovo osvojili že kar nekaj taborniškega 
znanja, ki ga boste lahko pokazali na Lovu na 
lisico, ki bo potekal 28. novembra. Razdeljeni v 
manjše skupine se boste po potnih znakih podali 
po grahovskih poteh in skušali ujeti to 
zvitorepko. Ob tem se bomo seveda še igrali, vsi 
sodelujoči pa boste dobili nagradice.  
 
Za malce starejše (GG, PP, RR, grče) pa smo 
pripravili Ček pojnt. Vas zanima, kaj to sploh je? 
Manjše skupine tabornikov se s fotoaparatom in 
listom z vprašanji podajo po ulicah določenega 
kraja – tokrat bo to Cerknica - in s čim več 
iznajdljivosti, znanja in radovednosti skušajo 
opraviti čim več nalog. Skrite kotičke našega 
kraja boste odkrivali v soboto 21. novembra.  
 
To je le za pokušino … več navodil o akcijah pa 
boste dobili od svojih vodnikov ali pa jih 
preverite na spletni strani www.scuke.si oziroma 
na Facebooku v skupini ŠČUKE. Na spletni 
strani lahko tudi preverite urnike vodovih 
sestankov in še mnogo ostalih informacij. Če še 
nisi Ščuka, te lepo vabimo v naše vode! 
 
 

 
Taborniki so se na prvi letošnji akciji pomerili tudi v 
kvizu. Njihovo znanje je zavidanja vredno! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Starešina Tjaša Prudičččč se predstavi 

 
 

Taborniško ime Čebelca 
Taborniška kariera Leta 1993 sem se RJŠ pridružila kot članica voda. Leta 1998 sem opravila 

vodniški tečaj za MČ-je in od takrat pa vse do leta 2008 bila vodnica 
različnih vodov. V tem času sem bila dvakrat načelnica rodu, organizirala 
več rodovih akcij, letos pa sem prevzela starešinstvo našega rodu. 

Kaj kot starešina poččččneš? Kot starešina počnem marsikaj. Sem nosilka rodu, torej poleg Maje Vidrih, 
ki je načelnica rodu, urejam "regularni del," stvari, ki jih je dandanes 
potrebno početi, če želimo obstajati kot organizacija. Seveda pa se 
udeležujem vseh rodovih akcij, odgovarjam na vprašanja o našem rodu, 
usklajujem delovanje rodu ... 

Zakaj si postala tabornica? Tabornica sem postala zaradi družbe. Še danes mi najbolj ugaja družba 
mlajših in starejših tabornikov. 

Katero pesem najraje zapoješ 
ob tabornem ognju? 

Tam ob ognju našem, si sežemo v roke. Plamen neugašen nam je srce … 

Kateri je tvoj najljubši 
pionirski objekt? 

Obešalnik :D 

Kateri vozel največčččkrat 
zavežžžžeš? 

Ribiški in ambulantni. 

Največčččja neumnost, ki si jo 
naredila na taborjenju? 

Neuspel napad na tabor. 
 

V kateri situaciji ti je 
taborniško znanje najbolj 
prišlo prav? 

Osnovne stvari uporabljam večkrat – vozli, ogenj, kako pakirati nahrbtnik, 
kako opazovati kje hodiš, kam greš … Mogoče se zato še nisem zgubila. 

Na bivaku najraje skuham …  krompirjev golaž 
Kako premaguješ dolge ure na 
stražžžži? 

hmmm … odvisno s kom sem na straži ;) 

 

 



 
Naš vod UPB 

 
 
 
V vsaki številki Ščukce se vam bo predstavil en vod iz našega rodu. Prvi vod, ki si je zaslužil to čast, so UPB-jevci. Ne 
veš, kdo so to? Spoznaj jih! 
 
Ime voda UPB (Ulica Padlih Borcev) 
Vodnik (trenutno) Mare Debevc 
Starostna veja voda To je vprašanje, na katerega nismo dolžni odgovoriti, saj krepko posega v našo 

zasebnost. Hvala za razumevanje 
ČČČČlani Mare, Limun, Miki, Hribc, Žan, v postopku pridobivanja članstva (oh, ta 

birokracija …) je še Gift. 
Značčččilnosti voda V vodu (klubu) smo zgolj fantje. Čeprav nekateri menijo, da je to seksistično, smo, 

resnici na ljubo, po stopnji seksizma šele na tretjem mestu v RJŠ. Strogo 
feministični organizaciji Kravice in Lole so namreč vir vsega zla in delitve 
tabornikov po spolu. UPBjevci smo bili ustanovljeni v samoobrambi, in sicer 
daljnega leta 2006, ko smo bili ustanovni člani (Mare, Limun, Miki in Hribc) na 
taboru v Lahinji nastanjeni v smešnih majhnih puščajočih šotorih, znanih tudi kot 
Slovaki (v šotorih, za katere je Mare trdil, da so veliki, prav nič smešni in še manj 
puščajoči). Pozneje smo postali znani po svojih pohodih na tabor (2007 v 
Osilnico, 2008 v Podbelo), smo pa tudi edini klub s svojo himno in gatami. Odbor 
za širitev Ulice Padlih Borcev (OZŠUPB) se trenutno ubada z Giftovo prošnjo za 
vstop v klub, tako da je na obzorju širitev največjega in edinega opozicijskega 
kluba v RJŠ. Koalicija Lol in Kravic nas ne bo zatrla! 

Na vodovih sestankih 
najraje … 

opravljamo babe, prdimo in se manikuriramo in pedikuriramo. Včasih medtem 
pljunemo in zakolnemo, da še poudarimo našo moškost. 

Katero slavno osebo bi 
imeli v vodu? 

Chucka Norrisa. Mislimo namreč, da je on pravi material za UPB (če bi seveda 
bil za stvar. Govori se namreč, da se Chuck neznansko boji Hribca). Ali pa 
Rambota. Ta bi nas znal braniti pred hudobnimi polži. 

Najljubši del taborjenja 
je … 

pot do tabornega prostora in predhodnica; takrat, ko smo že vsi zbrani, pa vsak 
posamezen obrok (pomivanje posode ne šteje več pod obrok). 

Najboljša in najbolj 
zabavna taborniška 
akcija je …  

 
 
tabor, humanitarne in delovne akcije v Leskovi dolini. 

Kaj bi se še radi nauččččili 
pri tabornikih? 

Postavit štabca, ki ne pušča. 

Ko bomo veliki 
taborniki, bomo … 

kot Hribc. 

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

- Chuck Norris (ali Hribc) – da zbrca stran medvede, s pogledom zakuri ogenj in s 
svojo posebno psihološko tehniko prepriča bobra, da postavi bivak iz naravnih 
materialov 
- Polno denarnico – po poti na bivak se je nuuuujno treba ustavit v trgovini in 
nabavit sladkarije 
- Obvezno literaturo – da ti ni dolgčas, je treba brati 

 

 Nagradno vprašanje: kje se skriva Hribc?
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Naj bivak & naj vod  
Ker so nas nekateri vodi zaprosili za podaljšanje 
roka za naj bivak, vam za njegovo postavitev 
namenjamo še en mesec. Torej: postavite najbolj 
odbit in najbolj nenavaden bivak - uporabite 
najbolj nenavadne pripomočke, ki jih najdete 
okoli sebe, se ob/v/na bivaku fotografirajte in 
svoje umetnine posredujte uredništvu Ščukce. 
Fotografijo najbolj odbitega bivaka bomo objavili  
v naslednjem mesečnem glasilu, postavitelji pa 
dobijo privlačno nagrado. Veselo na delo! 
Uredništvo Ščukce pa tudi še vedno sledi delu v 
vašem vodu in izbira med kandidati za naj vod. 
Ta laskavi naslov si lahko prislužite z vestnim 
obiskovanjem sestankov, aktivnim delom ter čim 
več udeležbami na rodovih akcijah. Posebne plus 
točke pa dobite tudi za požrtvovalnost in uspeh 
na taborniških tekmovanjih. 
 
 

 
 
 
 
 

Za malce starejše …  
 
Kot verjetno veste, lahko zavezanci za 
dohodnino njen del namenite različnim 
društvom in organizacijam in tako vsaj malo 
pomagate pri njihovem delovanju. Vsi tisti 
zavezanci za dohodnino, ki do sedaj še niste 
predložili zahteve za namenitev dela dohodnine 
za donacije, lahko to storite do konca letošnjega 
leta. Davčni organ namreč upošteva veljavne 
zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. 
decembra za leto, za katero se dohodnina 
odmerja. Obrazec zahteve je dostopen na vseh 
davčnih uradih in izpostavah, lahko pa si  jih 
natisnete s spletne strani. Podpisano zahtevo je 
treba oddati na pristojni davčni urad oziroma 
izpostavo, in to osebno ali po pošti. Zavezanci, ki 
imate digitalno potrdilo  (npr. Klik  NLB) pa 
lahko zahtevo oddate elektronsko prek portala 
eDavki  
(http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartP
age/StartPage.aspx). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Če ste zahtevo že predložil, se lahko do konca 
leta premislite in davčnemu organu predložite 
novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna  
zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. 
decembra oziroma bo do tega datuma oddana 
priporočeno po pošti. 
  
Pri izpolnjevanju obrazca za namenitev dela 
dohodnine za donacije morate navesti davčne 
številke tistih upravičencev, ki so v tem trenutku 
objavljeni v veljavnem oziroma objavljenem 
seznamu upravičencev za namenitev dela 
dohodnine za donacije, in navesti odstotek 
dohodnine (do 0,5 %), ki ga želite nameniti 
upravičencem. 
 
V kolikor želite del vaše dohodnine nameniti 
našemu društvu, so podatki sledeči: 
 
Društvo tabornikov Rod Jezerska šččččuka 
Gerbiččččeva 32 
1380 Cerknica 
  
Davččččna številka: 38266512 
 
 
Rod Jezerska ščuka se vam za prispevke najlepše 
zahvaljuje! 
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Za konec pa še nekaj izobraževalne vsebine … 
SEMAFOR 
 

 

 


