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Kaj se je dogajalo?

Ščukanujanje dobilo nagrado strokovne 
žirije!

Orientacijsko tekmovanje Ščukanujanje, ki ga 
vsako leto konec maja organizira naš rod, je bilo 
po mnenju strokovne žirije nagrade Skavt Peter 
izbrano za najboljšo taborniško akcijo v taborniškem 
letu 2009/2010. Skavt Peter je nagrada Komisije 
za program pri Zvezi tabornikov Slovenije. Njen 
namen je vzpodbuditi taborniške rodove k bolj 
kvalitetnemu izvajanju taborniškega programa. 
Sicer pa je najboljša taborniška akcija v skupnem 
seštevku postal Spust po Ljubljanici, ki ga organizira 
Rod Bičkova skala iz Ljubljane, najboljša akcija  po  
mnenju uporabnikov Facebooka pa Bičikleta žur v 
organizaciji Rodu Jadranskih stražarjev iz Izole. 
Bravo vsi, drugo leto pa na nove zmage!

Dve nadobudni Ščukici na vodniškem 
tečaju

Lokacija: Gorenje nad Zrečami
Trajanje: 22.10 – 31.10.2010
Udeleženki: Margareta Pakiž in Katarina Hiti 

Imeli sva cilj in izpolnili sva ga, uspela nama je 
opraviti vodniški tečaj in to z odliko.

Začetek ni bil ravno obetaven, saj sva le z muko 
prišli do Gorenjega (vsi  tisti vlaki in avtobusi ). 
Počutje se je kaj kmalu izboljšalo. Vsak odmor sva 
se družili z drugimi in navezovali stike. Seveda pa 
se nismo samo zabavali, tudi učili smo se in to zelo 
veliko. Ponavadi smo bili v učilnici, nekajkrat pa 
smo se odpravili tudi v naravo ( pridobivali smo 
znanje iz orientacije, panog mnogoboja, vezanja 
vozlov…) Z znanjem sva pridobivali tudi izkušnje, 
ki nama bodo v pomoč pri vodovih srečanjih. 
Tako je 10 dni minilo s svetlobno hitrostjo in 
odpraviti se je bilo treba domov ( na srečo ne z 
vlakom, saj sta naju prišli iskat Maja in Jerneja :) ).

Vodniški tečaj nama bo ostal v zelo lepem spominu, 
saj sva se naučili veliko novega , pa tudi družba je 
bila zelo zanimiva. 

Čupky in Miklavžev sejem v Cerknici

Čupky, vod GG-jev iz našega rodu, si je lani zadal 
ambiciozno nalogo – želijo se udeležiti 
mednarodne taborniške akcije. Seveda pa to 
obsega veliko več kot zgolj prijavo in pakiranje 
prtljage. Največji problem predstavljajo finance, 
saj udeležba na akciji v tujini le ni tako poceni. Zato 
se je sedem članov voda s pomočjo svoje vodnice 
odločilo, da bodo skušali čim več sredstev nabrati 
kar s svojim delom.

Že drugo leto zapored so se s tem namenom udeležili 
Miklavževega sejma, ki je potekal v Mercator 
centru v Cerknici. Izdelali so novoletne voščilnice, 
za katere so že lani ugotovili, da so pravi prodajni 
hit, prav tako so letos kupcem ponudili še bunkice 
in druge okraske za novoletno smrečico, uhančke iz 
filca ter lovilce sanj, ki so preprosto, vendar zelo lepo 
novoletno darilo. Njihova prodaja je bila uspešna 
in svojo stojnico so pospravili okrog enih popoldan 
ter se zadovoljni odpravili na kosilo. Sedaj pa že 
razmišljajo o svojih prihodnjih aktivnostih, ki bi 
jih lahko pripeljale do osvojitve zastavljenega cilja.

Na tem mestu bi se radi ponovno tudi zahvalili 
vsem, ki ste vod in njegovo delovanje podprli s 
svojim nakupom. Na koncu naj vam zaupamo še, 
da boste predstavnike našega rodu lahko na istem 
mestu vendar z novimi izdelki našli tudi drugo 
leto. Do takrat pa si lahko ogledate še fotogalerijo 
z utrinki s sejma, ki jo najdete na www.scuke.si, 
skupaj z drugimi novicami iz našega rodu.

ZNAK ZVEZE TABORNIKOV SLOVENIJE

Vsi dobro vemo kako izgleda znak Zveze tabornikov Slovenije, vprašanje pa je, 
ali vemo tudi kaj vse te slikice na njem dejansko pomenijo. Znak je namreč poln 
simbolike, tudi če se na prvi pogled zdi da predstavlja samo taborniški ogenj in šotor ter s 
tem namiguje kako taborniki preživljamo svoj skupni čas, se v njem skriva še mnogo več.
Pa poglejmo:

Tri silhuete smrek predstavljajo 
slovenske gozdove, kamor taborniki 
seveda najraje zahaamo, še posebej 
poleti, ko nastopi čas vsakoletnega 
taborjenja. 
Prav tako število smrek predstavlja 
Triglav, ki je kot dobro vemo 
simbol naše države pa tudi naših 
gora in hribovja, ki pokriva velik del 
male Slovenije.
Modra barva predstavlja naše vodno 
bogastvo: reke, jezera in morje, ki 
jih v Sloveniji prav tako ne manjka 
in so prav tako priljubljeno zbirališče 
tabornikov...kar pomislite na 

poletno taborjenje in svoj najljubši kotiček...stavim da je to med počitkom v ali ob vodi :)
Šotor je kot taborniki dobro vemo znak taborništva pa tudi preprostega življenja v 
naravi.
Ogenj pa je simbol življenja, neprestanega spreminjanja in gibanja. Opozarja nas na 
12 taborniških zakonov, po katerih se taborniki ravnamo. Veš kako dobimo v ognju 
število 12? Poizkusi zmnožiti število polen in plamenov v ognju. Poleg tega pa trije 
mali plamenčki v ognju predstavljajo 3 zakone medvedkov in čebelic. Se še spomniš 
kateri trije so to?

Ščukco lahko prebereš tudi na spletu. Na www.scuke.si pa lahko najdeš tudi najbolj 
aktualne novičke o delu v našem rodu ter pogledaš fotografije z naših taborniških akcij!
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Ljubljana skozi čas

V soboto, 20. novembra 2010, smo Bor, Kaja, Franci, Ita in Špela odšli na Fotoorientacijo v Ljubljano. Ob 
8. uri smo se z vlakom z Rakeka odpeljali do Ljubljanem ob 9. uri pa se je začelo tekmovanje. Dobili smo 
fotografije ur na različnih krajih po Ljubljani, ki smo jih morali poiskati. Na kontrolnih točkah smo dobili 
še dodatne naloge. Tekmovanje je potekalo do 15. ure, vendar smo ga mi končali že uro prej. Domov smo 
prišli okoli 15.40. 

Napisala: Špela Rok (vod Čupky)

Bi tudi ti rad objavil svoj prispevek, risbico, strip … v naši Ščukci? Kar pogumno! Piši nam na info@
scuke.si ali pa svoj izdelek pošlji na naslov: Rod Jezerska ščuka Cerknica, Glasilo Ščukca, Gerbičeva ulica 
32, 1380 Cerknica. 

In kaj nas čaka prvi mesec v novem letu?

Gremo vsi na GLAS SVOBODNE JELOVICE!

GSJ ali Glas svobodne Jelovice je enodnevno taborniško tekmovanje, pri katerem je glavni poudarek na 
orientaciji. Poleg tega pa se morajo taborniki preizkusiti še v ostalih taborniških panogah, npr. v 
topografiji, prvi pomoči, signalizaciji, prehodu minskega polja, iskanju ranjenca, vrisovanju  ...

Tekmovanje ima že dolgo tradicijo, saj letos mineva 40 let, odkar je bilo prvič organizirano in je s tem tudi 
eno najstarejših taborniških tekmovanj pri nas. Letos bo potekalo 8. januarja, in sicer v Železnikih, zato je 
treba kar hitro zbrati ekipe in se prijaviti. 
Tekmuje se v treh ločenih kategorijah. GG-ji in PP-ji tekmujejo v skupinah, ločenih po spolu, v eni ekipi 
pa je lahko od 4 do 6 članov. Prijave potekajo do 31. decembra, štartnina na ekipo pa znaša 45 €.

Torej orientacijski navdušenci ... se še spomnite kaj je topografski test? Še poznate osnove prve pomoči? 
Ste se pripravljeni spopasti z belimi poljanami in poiskati vse kontrolne točke? Hitro povprašajte svojega 
vodnika za več informacij ali pa skočite kar na spletno stran http://rsk.rutka.net/gsj/, kjer lahko preberete 
več informacij o samem tekmovanju. Na naši spletni strani si lahko natisnete prijavnico, ki jo najkasneje 
do 28. decembra prinesite svojemu vodniku ali pošljite po pošti na naslov našega društva (RJŠ Cerknica, 
Gerbičeva 32, 1380 Cerknica).

Že kaj pogrešate vročino in prijetno osvežitev v vodi?

Potem te vabimo, da se z nami v januarju podaš na vodno dogodivščino v ljubljanski Atlantis! Več 
informacij o akciji ti bo kmalu sporočil tvoj vodnik ali pa jih v začetku januarja poišči na spletni strani 
www.scuke.si oziroma na Facebooku v skupini Ščuke. 

Poučne vsebine

Zveza tabornikov Slovenije 

Naš rod je tudi del Zveze tabornikov Slovenije – nacionalne skavtske organizacije. Zveza tabornikov 
Slovenije (ali krajše ZTS) je največja slovenska mladinska organizacija. V približno sto enotah (rodovih 
in četah) po vsej Sloveniji združuje prek osem tisoč petsto aktivnih članov, če pa upoštevamo tudi manj 
aktivne, ki se občasno udeležujejo raznih programskih aktivnostih rodov, območnih organizacij in zveze 
pa po ocenah število naraste na prek 10 tisoč.

Zveza tabornikov Slovenije neprekinjeno deluje od leta 1951, ko jo je na sedežu Univerze v Ljubljani 
ustanovila skupina, v kateri so prevladovali predvojni skavti in gozdovniki.

Zveza tabornikov Slovenije je nacionalna skavtska organizacija in je od leta 1994 polnopravna članica 
WOSM (The World Organisation of the Scout Movement).

ZTS je sestavljen podobno kot naš rod, ki smo ga opisali v prejšnji številki Ščukce: 

 STAREŠINA 
ZTS 

NAČELNIK 
ZTS 

Načelnik za 
program za 

mlade 

Načelnik za 
vzgojo in 

izobraževanje 
Načelnik za 
mednarodno 

dejavnost 
Načelnik za 
odnose z 
javnostmi 

Zakladnik 

NADZORNI 
ODBOR 

ČASTNO 
RAZSODIŠČE 

Načelniki sestavljajo izvršni odbor ZTS, sestavni del odbora pa so tudi komisije, ki skrbijo za izvajanje 
nalog z različnih področij: 
•  komisija za program ZTS za murne, medvedke in čebelice, 
•  komisija za program ZTS za gozdovnike in gozdovnice, 
•  komisija za program ZTS za popotnike in popotnice, 
•  komisija za vzgojo in izobraževanje odraslih, 
•  komisija za mednarodno dejavnost,
•  komisija za odnose z javnostmi,
•  finančno-materialna komisija,
•  uredniški odbor revije Tabor.

V ZTS pa poznamo še strokovno službo, ki skrbi za podporo delovanju organizacije. Strokovno službo 
vodi tajnik ZTS. Poleg tajnika ZTS so v strokovni službi zaposleni še strokovni sodelavci ter referent.

Naša vizija: "Ustvarjajmo boljši svet!"

Naše poslanstvo:
"Mlade ljudi vzgajamo, da bodo igrali konstruktivno vlogo v družbi."
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Letna članarina našega rodu znaša 35 evrov

Društvo tabornikov je neprofitna organizacija. To pomeni, da s svojim delovanjem ne 
ustvarjamo dobička, nihče od članov pa za svoje delo v rodu ne dobiva plačila. Kljub 
temu pa za samo delovanje rodu potrebujemo nekaj denarja. 

Glavni vir dohodka za naš rod so članarine, ki jo plača vsak član rodu. Iz članarin 
pokrijemo stroške opreme in materiala za izvajanje programa ter stroške vzdrževanja 
prostorov. Prav tako pa si vsak član s plačilom članarine zagotovi nižjo ceno udeležbe 
na dogodkih in akcijah Ščuk.

Del te članarine se odvede na Zvezo tabornikov Slovenije (ZTS), s čimer vsaka Ščuka 
postane tudi član državne taborniške organizacije. Vsak član ZTS pridobi člansko 
izkaznico, s katero ima pravico do popustov v določenih trgovinah s taborniško 
opremo (na primer Iglu sport). Poleg tega Zveza tabornikov Slovenije vsem 
članom pošilja mesečno glasilo Tabor, bogato z informacijami o taborniškem 
dogajanju na državni ravni. Vsak mesec tako lahko pokukamo v slovenski 
taborniški svet, v doživetja drugih rodov, v reportaže o mednarodnih taborniških 
akcijah, v napovednike tekmovanj in drugih pustolovščin, ki se jih lahko udeležimo 
izven našega rodu.

Članarino, ki tudi letos znaša 35 €, plačaš s položnico, ki jo dobiš pri vodniku. Če nisi 
prejel položnice, pa znesek s plačilnim nalogom BN02 nakažeš na račun našega rodu 
z naslednjimi podatki:

Prejemnik RJŠ Cerknica, Gerbičeva 32, 1380 Cerknica
Znesek 35€
Številka računa SI 56 0202 9001 5666 863
Referenca 00 00001234567
Namen plačila Članarina 10/11 za ime in priimek

 

Nič vas ne stane, če ste dobrodelni – do 31. decembra 2010!

Tokrat se obračamo na starše in malce starejše prijatelje taborništva. Kot verjetno veste, 
lahko zavezanci za dohodnino njen del namenite različnim društvom in organizacijam 
in tako pomagate pri njihovem delovanju. Donacija je za vas brezplačna oz. brez 
finančnih posledic za vas kot davčne zavezance. Do 0,5 % vaše dohodnine, ki bo sicer 
ostala v državnem proračunu, namenite za delovanje izbranih nevladnih organizacij, 
kamor sodi  tudi Rod jezerska ščuka. 

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. 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. Željeni 
odstotek lahko seveda porazdelite med različna društva (vendar največ 5 različnih 
organizacij). 

Obrazec zahteve je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa si jih 
natisnete s spletne strani – www.dobrodelen.si ali www.scuke.si. Podpisano zahtevo 
je treba oddati na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, in to osebno ali po pošti 
(priporočeno do 31.12.). Zavezanci, ki imate digitalno potrdilo (npr. Klik NLB, 
Abanet) pa lahko zahtevo najenostavneje oddate elektronsko prek portala eDavki.
Če želite del vaše dohodnine nameniti našemu društvu, so podatki sledeči:

Društvo tabornikov Rod jezerska ščuka
Gerbičeva 32
1380 Cerknica
Davčna številka: 38266512

Rod Jezerska ščuka se vam za prispevek najlepše zahvaljuje. Z namenjanjem dela 
dohodnine za naše delo in delo drugih nevladnih organizacij nam pomagate graditi 
boljši svet!



Želim vam barvito pomlad, navihano poletje, 
toplo jesen in zasneženo zimo. Naj leto 2011, leto 
prostovoljcev, poči od nepozabnih taborniških 
trenutkov!

Načelnica RJŠ
Jerneja Modic
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