
 

 

 

 

''NA POMOČ!'' 
 

 

 

 

 

Številka 7, letnik 2015 



UVOD 

Med poletnimi počitnicami v letu 2015 so nam mentorji z Gasilske zveze Trebnje popestrili počitnice s 
taborjenjem v kampu Veli Jože v Savudriji na Hrvaškem. 

Mladinskega taborjenja se je letos udeležilo 36 mladincev in 9 mentorjev. Pri veščini novinar – fotograf 
smo izdelali časopis v katerem si lahko ogledate utrinke in naše dogodivščine s taborjenja. 

 

SPOZNAVNI VEČER 

Prvi večer smo imeli spoznavni večer, saj se med seboj še nismo dobro poznali. Odšli smo na igrišče in 
tam se je vsak izmed nas predstavil ostalim udeležencem tabora. O vsakem smo izvedeli marsikaj 
zanimivega, predstavili pa so se nam tudi mentorji. Nato smo začeli z igrami kot so ''Oxford-Cambridge'' 
ter vleka vrvi, kasneje pa smo igrali nogomet, igro med dvema ognjema in badminton. Na koncu pa smo 
se utrujeni in zaspani vrnili v tabor, kjer smo v hipu zaspali. 

 

 



INTERVJU S PREDSEDNICO MK GZ ANDREJO ZUPANČIČ 

1. Zakaj ste sploh postali gasilka? 
Gasilstvo je tudi v naši družini že tradicija. Gasilec je bil že moj dedek, moj oče je še vedno 
aktiven, predsednik v našem društvu je že veliko let, zato sem bila že od rane mladosti v vodah 
gasilstva aktivna.  
 

2. Kaj je vaša naloga kot predsednica MK GZT? 
V MK GZT sem kot predstavnica sektorja Velika Loka in izmed vseh članov v MK so me izvolili za 
predsednico. Moja naloga je vodenje in koordiniranje komisije, ki je sestavljena iz 15 članov. 
Člani komisije zastopajo svoje OGP – je oz. sektorje. Na začetku leta skupaj pripravimo program, 
ki ga potrdimo na zboru mladih MK GZT. Moja naloga je tudi motiviranje članov komisije, da 
organiziramo in izpeljemo vse zastavljene aktivnosti.    
 

3. Kaj ste po poklicu? 
Po poklicu sem diplomirana medicinska sestra. Delam pa v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana, na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo.  
 

4. Kakšno je vaše delo v taboru? 
Moje delo v taboru obsega zelo veliko aktivnosti, ki pa se začnejo že veliko pred vašim prihodom 
v tabor. Začne se že z izbiro lokacije za tabor, pripravo razpisa, zbiranjem in obdelavo prijav, 
pripravljanjem različnih seznamov, zbiranjem mentorjev, ki naj bi bili zanesljivi in še veliko 
drugega. Seveda je tega dela preveč za eno osebo, zato je ključnega pomena, da si okoli sebe 
zagotoviš ekipo, na katero se lahko zaneseš, da bo opravila svoje delo v popolnosti. Tako je z 
dobro organizacijo moje delo in delo mentorjev v taboru lažje, skupaj se trudimo po načelih 
timskega dela in otroci odhajajo s taborjenja srečni, zdravi in zadovoljni. 
 

5. S čim se radi ukvarjate v prostem času? 
Veliko prostega časa namenim gasilstvu, tako v našem društvu, kot na GZ Trebnje. Kar pa mi 
ostane prostega časa, pa namenim za svojo družino, prijatelje in za svoje zadovoljstvo oziroma 
svojo dušo, rada preberem kakšno dobro knjigo. 
 

6. Kakšno funkcijo opravljate v PGD Šentlovrenc? 
V PGD Šentlovrenc sem predsednica MK, članica Upravnega odbora ter aktivna članica na vseh 
področjih. Veliko delam z našo mladino, prav tako tudi s članicami, katere vsako leto 
organiziramo prireditev ob materinskem dnevu za vse mamice iz naših krajev.  
 

7. Glede na to, da ste medicinska sestra ter gasilka veliko delate z ljudmi. Ali ste tudi kot otrok radi 
pomagali ostalim ali se je ta čut do sočloveka razvil šele kasneje? 
To, da rada delam z ljudmi in jim pomagam je že od nekdaj. Od kar pomnim me veseli delo tako z 
mlajšimi kot s starejšimi. Povratna energija, ki jo dobiš od sočloveka, ko opraviš neko dobro delo, 
me navdahne in da neko osebno zadovoljstvo. Tako nobeno delo ni pretežko. Delo z najmlajšimi 
pa je sploh ena posebna energija. 

  



INTERVJU  S SIMONOM ROGLJEM 
 
1. Kaj vam je največji izziv pri mentorstvu na taborjenju? 

To, da bo mladina odšla domov zadovoljna, da se bodo naučili kaj novega in da imajo 
od tega neko izkušnjo in nova znanja. 
 

2. Član katerega društva ste in kakšno funkcijo opravljate? 
Sem član PGD Trebnje, v samem društvu pa sem član nadzornega odbora in član 
poveljstva v društvu. 
 

3. S čim se ukvarjate v prostem času? 
Največ prostega časa mi vzame gasilstvo, če pa ostane še kaj, grem v hribe ali teči. 
 

4. Koliko časa se že ukvarjate z gasilsko mladino? 
Z gasilsko mladino se ukvarjam že 10 let. 
 

5. Kaj ste po poklicu? Ali radi opravljate to delo? 
Po poklicu sem prodajalec. Imam tudi popoldansko obrt – kurirska dejavnost. Ja, rad 
opravljam to delo in mi ni težko. 
 

6. Zakaj ste se odločili postati gasilec? 
Sprva zaradi družbe prijateljev, potem pa sem v tem našel užitek in veselje. 
 

7. Čemu posvečate več časa – mladini ali operativi? 
V zadnjih dveh letih več časa posvečam operativi, ker imamo v društvu precej novih 
in zagnanih mentorjev, ki jim zaupamo, kljub temu pa jim tudi večkrat pomagam in 
svetujem. 
 
 
 

  



INTERVJU Z NEJCEM TRLEPOM 
 

1. Kdaj sta se začeli ukvarjati z gasilstvom? 
Pri sedmih letih sem se začel udeleževati gasilskih vaj in tekmovanj. 
 
2. Ali radi pripravljate gasilsko mladino na tekmovanja? 
Seveda, z največjim veseljem. Dejstvo pa je, da imam v društvu kar nekaj zagnanih 
pomočnic, ki vsako leto prevzamejo večje breme priprav na tekmovanja. 
 
3. Kakšna je vaša funkcija na tekmovanjih gasilske mladine? 
Na tekmovanjih delujem kot mentor ali voznik za ekipe našega društva. V zadnjem 
času pa sodelujem tudi z MK GZT na tekmovanju v gasilskem kvizu in orientaciji kot 
član ocenjevalnih komisij. 
 
4. Kakšen je vaš življenjski cilj? 
Cilji se v različnih obdobjih spreminjajo, od – postati astronavt, do – preživeti dan 
(smeh). 
 
5. Kaj vam je najbolj všeč na taborih? 
Drevesa, ptički, mir, red in disciplina mladine, veselje udeležencev ob osvojenih 
veščinah ter zadovoljstvo ob odhodu domov. 
 
6. Ali tekmujete na članskih tekmovanjih in če ja, kakšne uspehe dosegate? 
Seveda, tekmujem med člani A in zasedam funkcijo strojnika. Letos smo bili na 
dvanajstih tekmovanjih. 2. mesto smo dosegli na tekmovanju iz gasilsko športnih 
disciplin GZT, na tekmovanju v spajanju sesalnega voda Dolenjske regije pa smo 
dosegli 5. mesto. 
 
7. Ali se vam zdi, da je delo mentorjev na taborjenju zahtevno in zakaj? 
Delo je naporno in zahtevno. Mladino je potrebno animirati skozi celoten dan. Že 
pred taborjenjem je potrebno pripraviti pester in zanimiv program, da se na 
taborjenju lahko posvetimo samemu delu z mladimi. 
 

 

 

  



Na taboru smo se vsi udeleženci usposabljali za gasilske veščine, kot so novinar – fotograf, kurir, 
bolničar in naravoslovec – gozdar. 

 

NARAVOSLOVEC – GOZDAR 

Pri veščini naravoslovec – gozdar se je pod mentorstvom Simona Roglja in Primoža Roglja izobraževalo 
deset mladih gasilcev. Prvi dan so se posvetili predvsem spoznavanju ter prepoznavanju različnih 
listnatih, iglastih in grmovnatih rastlinskih vrst. Izdelovali so vabila za čistilno akcijo, katera so nato 
predali kurirjem, tej pa so jih raznesli po taboru. Čistilna akcija je potekala zadnji popoldan v soboto. 
Učili so se tudi  o požarni varnosti v naravi. Zadnje urice druženja so namenili še zaščiti pred klopi in 
drugimi insekti, za konec pa so pisali še preizkus znanja, katerega so vsi opravili uspešno. 

 

  



BOLNIČAR 

Za naziv bolničar se 
je potegovalo enajst 
mladih gasilcev. 
Mentorici sta bili 
Katja Čeh in Petra 
Nahtigal. Učili so se, 
kako oskrbeti rane, 
kakšni pripomočki 
so v torbi za prvo 
pomoč, kako 
zaustaviti krvavitev 
in kako imobilizirati 
poškodovani ud. 
Naučili so se tudi 
temeljev postopkov 
oživljanja 
nezavestnega 
človeka in utopljenca. Odšli so tudi na plažo in se naučili kako reševati ljudi iz vode. Vso pridobljeno 
znanje so zadnji dan pokazali na preizkusu znanja. 

 

 

  



KURIR 

Pri tej veščini je sodelovalo dvanajst mladih gasilcev, vodili pa so jo Nejc Trlep, Aleš Matoh in Luka Oven. 
Kurir je človek, ki prenaša sporočila od enega do drugega človeka. Sprva so spoznali kakšne lastnosti 
mora imeti kurir. Mora biti hiter, zaupljiv in spreten. Drugi dan so se učili o prenosu sporočil po vodnih 
poteh, spoznavali so topografske znake in se orientirali s pomočjo kompasa in zemljevida. Odšli so tudi 
na plažo, kjer so morali za dobro opravljeno veščino preplavati 100 metrov, za konec pa so se tudi vozili s 
čolnom. Pridobljeno znanje pa so zadnji dan taborjenja uspešno dokazali na pisnem testu, kateremu je 
sledil tudi lov na izgubljeni zaklad. 

 

 

 



NOVINAR – FOTOGRAF 

Pri tej veščini smo 
sodelovali štirje člani 
tabora, naša mentorja pa 
sta bila Gašper Štepec in 
Karmen Smolič. Najprej smo 
si izdelali izkaznice in si 
razdelili naloge. Nato smo 
se odpravili na teren, zbirati 
podatke. Šli smo do vsake 
veščine ter jih opazovali, 
poslušali ter se sproti tudi 
učili. Vse smo tudi 
fotografirali za naš arhiv. Za 
konec pa smo še povprašali 
nekaj mentorjev ter z njimi 
naredili intervju. Dokaz 
našega dela je časopis, ki ga 
berete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



LIKOVNA DELAVNICA 

Pri likovni delavnici smo ustvarjale predvsem punce, vendar se je med nami našel tudi en fant. Pri tem so 
nam pomagale kar tri mentorice – Katja Čeh, Petra Nahtigal in Karmen Smolič. Na lesene deske smo 
risali, pisali in lepili materiale, ki smo jih nabrali v kampu in v morju. Pobarvali smo tudi školjke in izdelali 
rože iz krep papirja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTNA DELAVNICA 

Športne delavnice so se udeležili predvsem fantje pa tudi nekaj deklet. Rekreirali so se na igrišču. Igrali 
so nogomet, košarko, igro med dvema ognjema in badminton. Vsi so zelo uživali, v poznih urah pa so se 
utrujeni odpravili spat. 

 

 

  



VTISI OTROK IZ TABORJENJA 

Zala Predalič: ''S celotnim taborom sem zelo zadovoljna, organizacija je dobra. Vesela sem, da imamo 
tudi mi taborniki nekaj odgovornosti, npr. dežurstvo. Rada pa bi, da bi bilo v večernih urah več različnih 
delavnic.'' 

Klara Kozlevčar: ''V taboru mi je zelo všeč. Sprva so se mi zdeli šotori nenavadni, a kmalu sem se privadila 
in sedaj so mi všeč. Všeč mi je tudi, da si lahko sami izberemo na katero delavnico bi šli. Spremenila pa bi 
samo to, da ne bi bilo zaključnih izpitov, saj naj bi tukaj poleg vsega tudi uživali.'' 

Tea Okorn: ''Na taboru mi je zelo všeč, vreme je super, mentorji so zelo zabavni. Zadovoljna bi bila, če bi 
bilo med aktivnostmi več počitka. Všeč mi je, da tudi mi ponoči dežuramo, saj ne morem zvečer takoj 
zaspati.'' 

Nejc Sladič: ''Na taboru zelo uživam in se zabavam, saj ves čas nekaj počnemo in je dan tako dobro 
izkoriščen. Najbolj mi je všeč prosti čas po kosilu, športne aktivnosti, saj se medtem družimo s prijatelji.'' 

 

 



FOTO UTRINKI 

 
 

  



 

 

 

 

 

''NA POMOČ!'' 

Časopis izdal: Firbec d.o.o. 

Urednika: Karmen Smolič, Gašper Štepec 

Pomočniki urednice: Celotna novinarska ekipa 

Priprava in oblikovanje: Celotna ekipa mentorjev 

Tisk: Recesija d.d. 

Izvodov:  Nešteto 

 

 


