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UVOD
Med poletnimi počitnicami v letu 2015 nam je Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje
popestrila počitnice s taborjenjem v kampu Veli Jože v Savudriji na Hrvaškem.
Mladinskega taborjenja pionirjev se je letos udeležilo 42 otrok in 12 mentorjev. Pri veščini
novinar – fotograf smo izdelali že šesti izvod časopisa ''Na pomoč!'' V njem si lahko preberete
in ogledate naše dogodivščine s taborjenja. Upam, da vam bo všeč in da ga boste z veseljem
prebrali.
SPOZNAVNI VEČER
Prvi večer se je naša celotna gasilska druščina zbrala v velikem šotoru kjer so nam mentorji
pripravili spoznavni večer. Na začetku večera smo se še nekoliko plahi mali gasilčki posedeli
po društvih. Povedali smo nekaj stvari o društvu, nato pa še nekaj o sebi. Tudi mentorji so se
predstavili, kar nam je bilo zelo zanimivo, saj nas je zanimalo kakšni so njihovi hobiji in zakaj
so se udeležili taborjenja kot mentorji. Med predstavitvami smo odkrili kar nekaj glasbenih
talentov. Najštevilčnejši so bili harmonikaši, ki so nam popestrili prijetno večerno dogajanje s
prelepimi melodijami ob katerih smo veselo rajali in prepevali. Da pa je bil večer še bolj
prijeten ter predvsem zabaven so nam mentorji pripravili skeč ob katerem smo se nasmejali
do solz. Nismo pa pozabili niti na slavljenca Marcela, ki je praznoval osem let. Skupaj smo mu
voščili s pesmijo ter ga presenetili s čokolado. Precej utrujeni smo se odpravili v šotore, kjer
smo ob zvoku dežnih kapelj vsi hitro zaspali.
Barbara Kocjan, PGD Trebelno
INTERVJU Z MENTORICO KATJO ČEH
IZ KATEREGA DRUŠTVA STE IN KOLIKO ČASA STE ŽE GASILKA?
Prihajam iz PGD Občine, gasilka pa sem že 13 let.
KAJ VAS JE NAVDUŠILO, DA STE POSTALI GASILKA?
Po poklicu sem zdravstvena delavka, rada pomagam ljudem v stiski, zato sem se odločila vstopiti v
gasilske vode. Navdušilo me je tudi to, ko sem videla starejše gasilce kako se pripravljajo na
tekmovanja. Ravno to me je privlačilo.
KAKŠNO FUNKCIJO IMATE V DRUŠTVU?
V društvu sem mentorica pionirjev in mladincev. Skupaj z drugimi mentorji jih redno pripravljamo na
različna gasilska tekmovanja.
ALI TEKMUJETE V KATEGORIJI ČLANIC?
Da, že od malih nog sem se redno udeleževala gasilskih tekmovanj, sedaj pa tekmujem za ekipo
članov A.
KAJ DELATE V PROSTEM ČASU?
V prostem času se družim s prijatelji, kolesarim, skrbim za domače živali, večino časa pa posvetim
ravno gasilstvu.
KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TABORU?
Menim, da ste otroci zelo pridni, vzdušje je super, poleg tega pa mi je všeč, da se letos vračam v
Savudrijo kot mentorica.

Benjamin Hudoklin, PGD Trebelno
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INTERVJU Z MENTORJEM MARKOM KOCJANČIČEM
ZAKAJ STE SE ODLOČILI ZA GASILSTVO?
Za gasilstvo sem se odločil zato, ker so me navdušili domači gasilci, ko so reševali ljudi v požarih in
drugih naravnih nesrečah.
KOLIKO ČASA STE ŽE GASILEC IN IZ KATERGA PGD PRIHAJATE?
Gasilec sem že 9 let, prihajam pa iz PGD Log pri Žužemberku.
KAJ DELATE V PROSTEM ČASU?
V prostem času pomagam stricu na kmetiji, veliko se igram z nečaki, preostali čas pa namenim
domačemu gasilskemu društvu.
ZAKAJ STE SE ODLOČILI ZA TABORJENJE?
Ker mi je všeč delo z mladino in zato, ker se ga nisem še nikoli udeležil.
ALI STE V SVOJEM PGD MENTOR?
Ja, mentor sem pionirjem, pionirkam ter mladinkam.

Lea Ajdič, PGD Štatenberk
INTERVJU Z MENTORICO KARMEN SMOLIČ
ZAKAJ STE SE ODLOČILI POSTATI GASILKA?
Vsi v družini smo gasilci, zato so me najprej navdušili starši nato pa me je privlačilo tudi to, ko sem
videla s čim se ukvarjajo, zato sem se jim pridružila tudi sama.
KOLIKO ČASA STE ŽE GASILKA IN IZ KATERGA PGD PRIHAJATE?
Gasilka sem že 11 let, prihajam pa iz PGD Občine.
KOLIKOKRAT STE ŽE BILI NA TABORJENJU?
Kot otrok sem se taborjenja v Savudriji udeležila šestkrat, sedaj pa sem mentorica na taborjenju
tretje leto.
ZA KAJ SE IZOBRAŽUJETE?
Obiskujem četrti letnik srednje šole, izobražujem pa se za naziv srednje medicinske sestre.
ALI STE ZADOVOLJNI Z UDELEŽENCI TABORA?
Da, z vami sem zelo zadovoljna. Otroci ste pridni in ubogljivi, željni novih znanj, pridno pa tudi
sodelujete in komunicirate povsod kamor vas mentorji določimo.

Barbara Kocjan, PGD Trebelno
INTERVJU Z MENTORJEM LUKO OVNOM
KOLIKO ČASA STE ŽE GASILEC IN IZ KATEREGA PGD PRIHAJATE?
Gasilec sem že 5 let, prihajam pa iz PGD Veliki Gaber.
ZAKAJ STE POSTALI GASILEC?
Zaradi dobre družbe, novih izkušenj in zato ker rad pomagam sočloveku v stiski.
KAKŠNO FUNKCIJO IMATE V DRUŠTVU?
V svojem društvu sem predsednik mladinske komisije.
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ALI TUDI TEKMUJETE?
Da, tekmujem v enoti članov A.
KAJ DELATE V PROSTEM ČASU?
V prostem času sem animator, mentor najmlajših gasilcev, sodelujem pri Karitasu, igram v
Animabandu, igram nogomet, kolesarim, tečem in skrbim za svoje domače živali.
ALI SE DOBRO POČUTITE NA TABORU?
Da, energija v taboru je neverjeno pozitivna.
ZA KATERI POKLIC STE SE IZOBRAŽEVALI?
Še študiram, izobražujem se za socialnega delavca.

Lovro Reberšak, PGD Veliki Gaber
Na taboru smo se vsi udeleženci usposabljali za gasilske veščine, kot so novinar – fotograf,
kurir, bolničar, plavalec ter za bronasto značko.
BOLNIČAR
Gasilci poskrbimo tudi za varnost, zato so se pri veščini bolničar naučili kako pomagati
ljudem v nesreči. Mentorici Katja Čeh in Petra Nahtigal so jih naučili kako zaustaviti krvavitev,
imobilizirati ud ter v kakšen položaj poležati nezavestnega poškodovanca ter poškodovanca s
trebušnimi bolečinami in poškodbami medenice.

Lovro Reberšak, PGD Veliki Gaber
NOVINAR – FOTOGRAF
Pri veščini novinar – fotograf smo dobili vsak svojo izkaznico s svojo sliko in imenom, da so
nas drugi taborniki prepoznali, da smo novinarji. Mentorica Karmen Smolič nam je razdelila
naloge, nato pa smo se lotili dela. Šli smo na teren zbirati podatke ter fotografirati dogajanje
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na taboru. Najmlajše smo povprašali kako se počutijo na taboru, na koncu pa smo si izbrali še
mentorja s katerim smo naredili intervju.

Benjamin Hudoklin, PGD Trebelno
PLAVALEC
Pri veščini plavalec so bili najmlajši udeleženci tabora, kateri so prvi dan na preizkušnji plavali
malo slabše, vendar lahko ob koncu taborjenja rečemo da so postali vsi plavalci. Za to so
zaslužni mentorji: Aleš Matoh, Barbara Rajar in Luka Oven. Niso se učili samo plavati ampak
so se vozili tudi s čolnom, nabirali školjke, gradili bazen za morske živali, se podajali z žogo ter
sončili na vročem soncu.
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Lea Ajdič, PGD Štatenberk

KURIR
Kurir je človek, ki prenaša sporočila od ene osebe do druge. Kurirje so včasih uporabljali za
zaupna sporočila v vojski, danes pa je njihovo vlogo v večini prevzela pošta. Pri veščini kurir
sta mentorja Marko Kocjančič in Kaja Kocjan mlade gasilce naučila topografske znake. Šli so
tudi na teren. Odpravili so se do razglednega stolpa ter tudi v naravi poiskali stavbe in
objekte, ki so se jih naučili pri teoriji (topografski znaki). Šli so tudi plavati.

Benjamin Hudoklin, PGD Trebelno

BRONASTA ZNAČKA
Tabornike, ki so se izobraževali za bronasto značko, sta učila mentorja Nejc Trlep in Nik
Ceglar. Učili so se kako zapustiti gorečo stavbo, kako ukrepati v primeru poplav, neurja, suše,
zemeljskega plazu, žleda in ob drugimi naravnimi nesrečami. Naučili so se kakšna je razlika
med gorenjem in požarom, kakšni so požarni razredi, kdaj je bilo ustanovljeno prvo gasilsko
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društvo, kaj spada k pirotehničnim izdelkom, na katero številko poklicati center za
obveščanje ter kaj povedati dispečerju o stanju na kraju nesreče.

Barbara Kocjan, PGD Trebelno
Po večerji smo se drugi in tretji večer našega taborjenja razdelili v dve delavnici. Polovica
tabornikov se je odločilo za ustvarjanje, drugo polovico pa za tekanje po igrišču.
LIKOVNA DELAVNICA
Pri likovni delavnici smo pod vodstvom mentorice Barbare Rajar ustavarjali ter si izdelali
spominke z nepozabnega tedna našega taborjenja. Vsak je dobil eno leseno desko na kateri
smo ustvaril svojo umetnino z barvicami ali barvnimi temperami. Za dodatke smo uporabili,
školjke, storže, bleščice in krep papir.
Na zaključnem večeru smo pripravili likovno revijo, kjer smo se sprehodili po pisti in vsem
taborečim predstavili svoje izdelke.
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Lea Ajdič, PGD Štatenberk
ŠPORTNA DELAVNICA
Pri športni delavnici smo igrali nogomet, košarko, igro med dvema ognjema in odbojko. Vsi
smo se skupaj z mentorji zelo zabavali in pošteno so nas namučili, da smo zvečer lažje
zaspali. Ob koncu smo se utrujeni odpravili stuširat in spat.
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Lovro Reberšak, PGD Veliki Gaber
VTISI OTROK NA TABORJENJU
Neja Slavič: ''Na taborjenju se imam super. Mentorji so zelo zabavni in prijazni, všeč mi je
spanje v šotorih. Zabavala sem se tudi na veščinah in se ob tem naučila tudi veliko novega.''
Iza Lužar: ''V taboru se zelo zabavam, spoznala sem tudi nekaj novih prijateljev. Pri veščini
kurir sem spoznala veliko novih informacij, zelo uživamo, saj imamo zelo zabavnega mentorja
Marka Kocjančiča. Edino kar bi spremenila je, da bi malo dalj časa spala.''
Enej Slavič: ''Na taborjenje sem se prijavil, da bi se skupaj z drugimi gasilci zabaval. V kampu
mi je zelo všeč, hrana je zelo okusna, najlepše pa se imam, kadar odidemo na plažo. Spoznal
sem veliko novih prijateljev.''
Dejan Lavš: ''V kampu se počutim super. Vesel sem, da sem spoznal veliko novih prijateljev in
da so drugi taborniki prijazni do mene. Ni mi pa všeč, da so nekateri preveč divji. Zelo uživam,
najbolj pa se zabavam, ko se kopam v morju.''
ZAKLJUČNI VEČER
Pravo poletno vreme, ki ga je že navsezgodaj krasilo toploto in žareče sonce je vse do večera
zaznamovalo še zadnji celotni dan v taboru. Niso pa se naši najmlajši taborniki znojili le
zaradi vročine. Za pot na njihovih licih in čelu so bili krivi tudi izpiti, ki so jih na današnji dan
opravljali v sklopu veščin in preventivnih značk. Seveda so bili vsi uspešni, za kar so na
zaključni prireditvi prejeli priznanja za dosežena nova znanja. Prireditev, ki je bila
pripravljena s skupnimi močmi je bila več kot odlična, v veselje pa nam je bilo, da so se je
udeležili tudi predstavniki z GZ Trebnje (Tanja Gorec in Janez Uhan), ki so nas v popoldanskih
urah obiskali v taboru.
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FOTO UTRINKI
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''NA POMOČ!''

Časopis izdal: Firbec d.o.o.
Urednica: Karmen Smolič
Pomočniki urednice: Celotna novinarska ekipa
Priprava in oblikovanje: Celotna ekipa mentorjev
Tisk: Recesija d.d.
Izvodov: Nešteto
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