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Kaj je to RJŠ in kdo so Ščuke?

RJŠ ali daljše Rod Jezerska ščuka je društvo tabornikov, ki deluje na območju 
občine Cerknica. S svojim delovanjem smo pričeli leta 1975, in tako smo letos 
upihnili že 35. svečko. Naše društvo ima sedež na Gerbičevi 32 v Cerknici, kjer 
tudi izvajamo večji del naših letnih aktivnosti, svoje prostore pa imamo tudi v 
stari osnovni šoli v Grahovem. 

Rod sestavljata dve četi – Perkova četa, ki deluje v Cerknici, in Četa Presihajoče 
jezero, ki deluje v Grahovem (čete so nekakšne »podružnice«). Čete pa se 
še nadalje delijo na družine. Vsaka družina združuje vode, v katerih so člani 
posameznih starostnih kategorij: 

Murni – do 5. leta starosti
Medvedki in čebelice (MČ)  - od 6. do 11. leta starosti
Gozdovniki in gozdovnice (GG) – od 12. do 15. leta starosti
Popotniki in popotnice (PP) – od 16. do 20. leta starosti
Raziskovalci in raziskovalke (RR) – od 21. do 27. leta starosti
Grče – od 28. let naprej

V posamezni družini je lahko en sam vod ali pa več vodov iste starostne 
kategorije. Število čet in družin se spreminja iz leta v leto, saj je odvisno, koliko 
tabornikov ima naš rod. Tako trenutno v Cerknici deluje pet družin, ki zajemajo 
vse starostne kategorije, v Grahovem pa dve.  

Se sliši zapleteno? Pomagaj si s sliko na naslednji strani in skušaj ugotoviti, v 
katero četo in družino spada tvoj vod. 

Torej, sedaj smo razrešili, kaj je to RJŠ in kako je sestavljen. Toda kdo so 
Ščuke? Seveda, odgovor ni težak. Ščuke smo vsi taborniki in tabornice našega 
rodu! Čeprav to ni naše uradno ime, nas večina ljudi pozna ravno pod tem 
vzdevkom.

Biti Ščuka pa je prav nekaj posebnega. Če še nisi član našega rodu, te prav lepo 
vabimo v naše vode … 

In kaj smo že počeli v novembru? 

V ljubljanskem Koloseju smo si ogledali taborniški film Gremo mi po svoje. 
Jurij Zrnec in ostala ekipa nas je nasmejala do solz, ob gledanju filma pa smo 
se spomnili na marsikatero dogodivščino in neumnosti, ki smo jih ušpičili na 
taborjenju. 
Če te ni bilo z nami, pa ni še prepozno, saj je film komaj začelo svojo pot po 
kinematografih. 
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ŠČUKCA
O naših poletnih dogodivščinah ste lahko 
brali v prav posebni izdaji Ščukce, kjer smo 
ujeli nekaj utrinkov s poletnega taborjenja v 
Idrskem. Če te številke Ščukce niste prejeli, si 
jo lahko ogledate na naši spletni strani www.
scuke.si v kategoriji Revija Ščukca. Na spletni 
strani so dostopne tudi fotografije s taborjenja 
in z vseh ostalih akcij. 
Ščuke pa smo se poleti potepale tudi po svetu. 
Tri članice so se udeležile Concordie na 
Madžarskem, dve članici pa sta 
odpotovali na Moot v Kenijo. Vas zanimajo 
njune dogodivščine? Preberite spodaj … 

Levi, sloni, nilski konji in taborniki

V tem času, ko se je večina Ščuk zabavala na 
poletnem taborjenju, je v Keniji potekal 13. 
svetovni MOOT – svetovno srečanje za 
tabornike v starosti od 18 do 24 let. Vendar 
Ščuke tudi tam nismo manjkale. Tam sva 
Maja in Jerneja s ponosom predstavljali naš 
rod in z 8 ostalimi udeleženci iz Slovenije tudi 
našo državo. Letošnji MOOT je bil nekaj prav 
posebnega, prvič je bilo namreč svetovno 
taborniško srečanje organizirano na afriški 
celini. In to prav v državi, kjer je pokopan 
ustanovitelj taborniškega gibanja. V majhnem 
mestecu sredi Kenije namreč stoji hiša, v 
kateri je zadnja leta preživel Lord Baden 
Powell s svojo ženo. In vsi udeleženci ter 
mednarodno osebje smo imeli priložnost 
obiskati njegov grob in njegovo hišo. 
Spominska soba je polna rutk in taborniških 
uniform, ki so jih tja prinesli taborniki z 
vsega sveta, polna je spominov na začetke 
taborništva, fotografij prvih taborov in 
zapisov o taborništvu. Ko se tja vsujejo štirje 
avtobusi tabornikov z vseh kontinentov, pa je 
polna tudi taborniškega duha, prijateljstva in 
veselja, ki ga vedno prinesemo s seboj.

Taborniška srečanja kjerkoli na svetu so vedno 
posebna izkušnja. Ljudje, ki jih tam spoznaš, 
hitro postanejo prijatelji in izkušnje, ki jih 

dobiš, so resnično neprecenljive. 
Najpomembneje pa je, da si, poleg skupnih 
taborniških korenin, med seboj izmenjamo 
izkušnje, znanja. Tako smo se lahko na taboru 
preizkusili v oblikovanju skodelic iz 
kokosovih orehov, plesanju afriških 
tradicionalnih plesov ter bobnanju na njihove 
tamburinčke. Pokazali so nam, kako se 
izdeluje njihov nakit in prvič v življenju 
poizkusili, kako okusen je sladkorni trs, ki ga 
z mačeto odsekaš na polju sredi gozda, ravno 
na poti na safari, kjer te pričakajo najbolj divje 
živali. 

Ob večerih smo se zbirali po majhnih 
skupinicah in si ob zvoku kitare in odsevom 
ognja na obrazih kuhali večerjo. Bolj 
mednarodna kot je ekipa, raznovrstnejša je 
hrana. Enkrat so kuhali Mehičani, Kenijci pa 
Avstralci. Vsi pa so bili navdušeni nad 
slovenskim praženim krompirjem. Najbolj 
zabavno seveda vedno pride na koncu in na 
takem taboru nikakor ne manjka 
mednarodni dan, kjer vsaka država pripravi 
stojnico s tradicionalno hrano. 

Tako kot v Sloveniji je 12-dnevno taborjenje 
prehitro minilo tudi v Keniji in že se je bilo 
treba posloviti od vseh novih prijateljev in 
znancev. Preden smo se vrnili domov, smo 
obogatili še svoje zbirke rutk in našitkov. 
Vendar nas do tako obširne zbirke, kot jo ima 
Lord Baden Powell, loči še kar nekaj 
mednarodnih potepanj in taborov.

Pisana 
druščina 
s celega 
sveta, vmes 
pa naši 
Ščuki
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Taborniki smo aktivni čez celo leto. V začetku oktobra smo pričeli z vodovimi 
sestanki. To pomeni, da se vsak vod z vodnikom (to je oseba, ki vodi vod in ni 
učitelj ali učiteljica) enkrat tedensko sestane v taborniških prostorih na 
vodovem sestanku, ki ponavadi traja eno uro. Vodi ponavadi štejejo od 5 do 10 
članov. 

Vsak mesec se vsi vodi iz obeh čet zberemo in odidemo na rodovo akcijo – 
pohod v hribe, plavanje v bazenu, obisk gledališča ali kina, ročno ustvarjanje, 
lokostrelstvo, kanuarjenje … Najbolj pridni vodi se odpravijo tudi na različna 
taborniška tekmovanja po Sloveniji ali odidejo na srečanja z drugimi 
slovenskimi taborniki, Ščuke pa pogosto odpotujejo tudi v tujino, kjer se 
srečujejo s taborniki s celega sveta. 

Dvakrat na leto si privoščimo tudi večdnevne počitnice. Tisti, ki ste že taborniki, 
veste, o čem govorimo –o zimovanju in poletnem taborjenje, seveda. Vsi vemo, 
da je to najboljši del taborniškega leta in se ga vsako leto znova še posebej 
veselimo. Vendar sedaj je šele november in do zimovanja in taborjenja nas loči 
kar še nekaj mesecev. Do takrat pa svoje taborniško znanje lahko pridobivate in 
urite na že prej omenjenih vodovih sestankih, ki potekajo tako: 

 

In kako je letos potekal Občni zbor? Preberite posebno poročilo naše Čupy. 

Kot vsako leto v oktobru smo se tudi letos Ščuke zbrale na Občnem zboru. 
Najprej smo s ponosom poslušali, kaj vse smo postorili v preteklem letu, in ob 
branju poročil obujali spomine na vse vesele in razburljive trenutke, ki smo jih 
doživeli na vseh akcijah. Nato pa smo polni pričakovanja poslušali, kakšen je 
plan dela za naslednje leto. Seveda tudi tokrat nismo bili razočarani. Zopet se 
bomo lahko zabavali na plavanju, zimovanju, feštivalu, Ščukanujanju in mnogih 
drugih akcijah, ki so jih naši vodniki vključili v program. Obljubili pa so tudi 
udeleževanje na izven rodovih akcijah, tako da bo leto prev zares pestro!

Letošnje leto je bilo za Ščuke prav posebno, saj je minilo že 35 let odkar so 
prvi nadobudneži začeli širiti idejo taborništva po naših krajih. Zato se je tudi 
letošnji občni zbor malce razlikoval od tistih običajnih. Po uradnem delu nas je 
čakal kratek predah, nato pa smo se zopet začeli zbirati in z veseljem ugotovili, 
da so se nam pridružili tudi tisti taborniki, ki so sodelovali pri sami ustanovitvi 
rodu. Na svečani prireditvi je starešina našega območja podelila priznanja in 
pohvale tistim, ki so v zadnjih letih najbolj pripomogli k delu v našem rodu, 
zapeli smo nekaj taborniških in seveda ni šlo brez legendarnega skeča, ki je z 
nami že vse od ustanovitve. Tako smo se do solz nasmejali ob odlično 
odigranem Umoru ob reki. Čas v tako prijetni družbi res hitro mine in po dobri 
uri smo se sicer zaenkrat poslovili, vendar upamo, da se bomo kmalu ponovno 
zbrali. Če ne prej, pa upamo, da se bodo vse generacije v naših vrstah ponovno 
srečale na naslednji obletnici čez 5 let!

Občni zbor (foto: Bor 
Šparemblek)
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Rod vodimo starejši in izkušeni taborniki, ki svoje delo opravljamo prostovoljno. 
To pomeni, da za to delo nismo plačani z denarjem, vendar pa so izkušnje in 
znanje, ki jih pri tem pridobivamo, neprecenljivi in pomenijo odlično šolo za 
življenje. Sistem vodenja je pravzaprav čisto preprost, vendar smo za lažje 
razumevanje funkcij, ki jih imamo v rodu, zopet narisali sliko. 

In kaj sploh počnejo taborniki, ki zasedajo te funkcije?
Starešina bdi nad vsem delom v rodu, je predstavnik rodu v javnosti in pravno                • 
odgovorna oseba. 
Načelnik rodu skrbi predvsem za nemoteno in kakovostno izvajanje programa v • 
rodu. 
Nadzorni odbor je neodvisen skupek treh tabornikov, ki nadzirajo delo v rodu. • 
Disciplinska komisija je neodvisen skupek drugih treh tabornikov, ki skrbijo za red • 
in disciplino v rodu. 
Načelnik čete ima podobno delo kot načelnik rodu, le da na ravni čete.• 
Blagajnik ureja denarne zadeve. • 
Gospodar skrbi za taborniško opremo – šotore, kline, loke, orodje, kanuje …• 
Propagandist piše Ščukco ter v medijih objavlja novice o našem rodu (internet, • 
Facebook, časopis …).
Oskrbnik koče v Leskovi dolini bo letos z obnovo skušal naši koči zopet • 

       povrniti čast in slavo. 
Načelniki klubov krotijo starejše tabornike. • 
Vodnik vodi vod. • 

 STAREŠINA 

NAČELNIK RODU 

NAČELNIK  
PERKOVE  

ČETE 

NAČELNIK  
ČETE PRESIHAJOČE  

JEZERO 

BLAGAJNIK GOSPODAR OSKRBNIK  
KOČE V  

LESKOVI DOLINI 

PROPAGANDIST NAČELNIK 
 KLUBA  

UPB 

VODNIKI VODNIKI 

NADZORNI 
ODBOR 

DISCIPLINSKA  
KOMISIJA 

NAČELNIK 
 KLUBA  

LOLE 
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Ljudi, ki zasedajo funkcije, omenjene na prejšnji strani, vsako leto znova 
izvolimo, in sicer na OBČNEM ZBORU. Ta dogodek, ki poteka vsako leto v 
oktobru, pomeni nekakšen zaključek prejšnjega taborniškega leta in začetek 
novega, saj na njem predstavimo prejšnje delo ter sprejmemo načrte za novo 
leto in izvolimo vodstvo rodu. In pod čigavo taktirko bo letos deloval rod? 

Starešina RJŠ Tomaž Paternost
Načelnica RJŠ Jerneja Modic
Načelnica PČ Tjaša Prudič
Načelnica ČPJ Maja Vidrih
Načelnica kluba Lole Mateja Melink
Načelnica kluba UPB Miha Jernejčič
Propagandistka RJŠ Mateja Melink
Blagajničarka RJŠ Iva Toni
Gospodar RJŠ Tine Ferfila
Oskrbnik koče Ivan Paternost

Disciplinska komisija 
Predsednica Sabina Šoštarič
Članica Anja Kebe
Član Miha Modic

Nadzorni odbor 
Predsednik Miha Melink
Član Gregor Pirman Prhne
Članica Eva Turšič

Člane rodove uprave pa bomo podrobneje predstavili v naslednjih številkah 
Ščukce. 
 

Vsi ti taborniki sestavljajo 
rodovo upravo, ki sestankuje 
vsaj enkrat mesečno. Na 
sestankih rodove uprave se 
pregleda delo prejšnjega 
meseca, načrtuje prihodnje 
akcije, sprejema odločitve o 
nakupu nove opreme, razrešuje 
morebitne probleme v rodu ... 
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ŠČUKCA
O naših poletnih dogodivščinah ste lahko 
brali v prav posebni izdaji Ščukce, kjer smo 
ujeli nekaj utrinkov s poletnega taborjenja v 
Idrskem. Če te številke Ščukce niste prejeli, si 
jo lahko ogledate na naši spletni strani www.
scuke.si v kategoriji Revija Ščukca. Na spletni 
strani so dostopne tudi fotografije s taborjenja 
in z vseh ostalih akcij. 
Ščuke pa smo se poleti potepale tudi po svetu. 
Tri članice so se udeležile Concordie na 
Madžarskem, dve članici pa sta 
odpotovali na Moot v Kenijo. Vas zanimajo 
njune dogodivščine? Preberite spodaj … 

Levi, sloni, nilski konji in taborniki

V tem času, ko se je večina Ščuk zabavala na 
poletnem taborjenju, je v Keniji potekal 13. 
svetovni MOOT – svetovno srečanje za 
tabornike v starosti od 18 do 24 let. Vendar 
Ščuke tudi tam nismo manjkale. Tam sva 
Maja in Jerneja s ponosom predstavljali naš 
rod in z 8 ostalimi udeleženci iz Slovenije tudi 
našo državo. Letošnji MOOT je bil nekaj prav 
posebnega, prvič je bilo namreč svetovno 
taborniško srečanje organizirano na afriški 
celini. In to prav v državi, kjer je pokopan 
ustanovitelj taborniškega gibanja. V majhnem 
mestecu sredi Kenije namreč stoji hiša, v 
kateri je zadnja leta preživel Lord Baden 
Powell s svojo ženo. In vsi udeleženci ter 
mednarodno osebje smo imeli priložnost 
obiskati njegov grob in njegovo hišo. 
Spominska soba je polna rutk in taborniških 
uniform, ki so jih tja prinesli taborniki z 
vsega sveta, polna je spominov na začetke 
taborništva, fotografij prvih taborov in 
zapisov o taborništvu. Ko se tja vsujejo štirje 
avtobusi tabornikov z vseh kontinentov, pa je 
polna tudi taborniškega duha, prijateljstva in 
veselja, ki ga vedno prinesemo s seboj.

Taborniška srečanja kjerkoli na svetu so vedno 
posebna izkušnja. Ljudje, ki jih tam spoznaš, 
hitro postanejo prijatelji in izkušnje, ki jih 

dobiš, so resnično neprecenljive. 
Najpomembneje pa je, da si, poleg skupnih 
taborniških korenin, med seboj izmenjamo 
izkušnje, znanja. Tako smo se lahko na taboru 
preizkusili v oblikovanju skodelic iz 
kokosovih orehov, plesanju afriških 
tradicionalnih plesov ter bobnanju na njihove 
tamburinčke. Pokazali so nam, kako se 
izdeluje njihov nakit in prvič v življenju 
poizkusili, kako okusen je sladkorni trs, ki ga 
z mačeto odsekaš na polju sredi gozda, ravno 
na poti na safari, kjer te pričakajo najbolj divje 
živali. 

Ob večerih smo se zbirali po majhnih 
skupinicah in si ob zvoku kitare in odsevom 
ognja na obrazih kuhali večerjo. Bolj 
mednarodna kot je ekipa, raznovrstnejša je 
hrana. Enkrat so kuhali Mehičani, Kenijci pa 
Avstralci. Vsi pa so bili navdušeni nad 
slovenskim praženim krompirjem. Najbolj 
zabavno seveda vedno pride na koncu in na 
takem taboru nikakor ne manjka 
mednarodni dan, kjer vsaka država pripravi 
stojnico s tradicionalno hrano. 

Tako kot v Sloveniji je 12-dnevno taborjenje 
prehitro minilo tudi v Keniji in že se je bilo 
treba posloviti od vseh novih prijateljev in 
znancev. Preden smo se vrnili domov, smo 
obogatili še svoje zbirke rutk in našitkov. 
Vendar nas do tako obširne zbirke, kot jo ima 
Lord Baden Powell, loči še kar nekaj 
mednarodnih potepanj in taborov.

Pisana 
druščina 
s celega 
sveta, vmes 
pa naši 
Ščuki
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Kaj je to RJŠ in kdo so Ščuke?

RJŠ ali daljše Rod Jezerska ščuka je društvo tabornikov, ki deluje na območju 
občine Cerknica. S svojim delovanjem smo pričeli leta 1975, in tako smo letos 
upihnili že 35. svečko. Naše društvo ima sedež na Gerbičevi 32 v Cerknici, kjer 
tudi izvajamo večji del naših letnih aktivnosti, svoje prostore pa imamo tudi v 
stari osnovni šoli v Grahovem. 

Rod sestavljata dve četi – Perkova četa, ki deluje v Cerknici, in Četa Presihajoče 
jezero, ki deluje v Grahovem (čete so nekakšne »podružnice«). Čete pa se 
še nadalje delijo na družine. Vsaka družina združuje vode, v katerih so člani 
posameznih starostnih kategorij: 

Murni – do 5. leta starosti
Medvedki in čebelice (MČ)  - od 6. do 11. leta starosti
Gozdovniki in gozdovnice (GG) – od 12. do 15. leta starosti
Popotniki in popotnice (PP) – od 16. do 20. leta starosti
Raziskovalci in raziskovalke (RR) – od 21. do 27. leta starosti
Grče – od 28. let naprej

V posamezni družini je lahko en sam vod ali pa več vodov iste starostne 
kategorije. Število čet in družin se spreminja iz leta v leto, saj je odvisno, koliko 
tabornikov ima naš rod. Tako trenutno v Cerknici deluje pet družin, ki zajemajo 
vse starostne kategorije, v Grahovem pa dve.  

Se sliši zapleteno? Pomagaj si s sliko na naslednji strani in skušaj ugotoviti, v 
katero četo in družino spada tvoj vod. 

Torej, sedaj smo razrešili, kaj je to RJŠ in kako je sestavljen. Toda kdo so 
Ščuke? Seveda, odgovor ni težak. Ščuke smo vsi taborniki in tabornice našega 
rodu! Čeprav to ni naše uradno ime, nas večina ljudi pozna ravno pod tem 
vzdevkom.

Biti Ščuka pa je prav nekaj posebnega. Če še nisi član našega rodu, te prav lepo 
vabimo v naše vode … 

In kaj smo že počeli v novembru? 

V ljubljanskem Koloseju smo si ogledali taborniški film Gremo mi po svoje. 
Jurij Zrnec in ostala ekipa nas je nasmejala do solz, ob gledanju filma pa smo 
se spomnili na marsikatero dogodivščino in neumnosti, ki smo jih ušpičili na 
taborjenju. 
Če te ni bilo z nami, pa ni še prepozno, saj je film komaj začelo svojo pot po 
kinematografih. 
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