
  

Časopis tabornikov MK GZ Trebnje 

SAVUDRIJA 2018 – 1. Termin 

 

»5 DNEVNI SAVUDRIJEC« 

 

EKSLUZIVNO: 

Intervju z 

vodjo tabora 

NOVO!!! 

Miselni kotiček 

OBISKALI SMO: 

Bolničarje, 

kurirje, 

preventivce 

PRIŠLI SMO DO 

DNA: 

Obiskali smo 

plavalce 



 DOGAJALO SE JE…  

2 
 

Veščina plavalec 

 

V letošnjem letu smo pri 

skupini mlajših opravljali 

veščino plavalec. V le-to 

skupino so bili vključeni 

najmlajši, ki so rabili spodbudo, 

da so nadgradili svoje plavalske 

veščine in spoznali morski in 

obmorski svet ter radosti 

čofotanja v vodi. Tekom 

njihovega spoznavanja načinov 

plavanja in učenja samega 

plavanja smo jih obiskali in zastavili nekaj vprašanj. 

Izvedeli smo, da so si za začetek, zaradi slabšega vremena, ogledali obalo in 

spoznavali morsko ţivljenje z nabiranjem naplavljenih školjk. Preostali čas pa so 

si zapolnili z raznimi druţabno-spoznavnimi igrami. V naslednjih dneh jim je  bilo 

vreme bolj naklonjeno in tako so večino časa preţiveli v vodi. Poleg samega 

plavanja so se naučili tudi nekaj osnov reševanja iz vode in upravljanja čolna. 

Skupino je sestavljalo 13 članov, 

kateri so vsi le-to prvič 

opravljali. Med njimi so bili 3-je 

neplavalci. Sam potek dela v 

veščini jim je bil všeč, v 

primeru, da pa bi morali izbrati 

drugo veščino, pa bi jih največ 

izbralo novinar-fotograf in 

kurirja. 

 

Vid Primc  
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Veščina preventivec 

 

Za boljšo varnost pred poţari in drugimi naravnimi nesrečami, je tudi letos 12 

tabornikov opravljalo veščino preventivec. Seznanili so se z naravnimi nesrečami, 

preventivnim ravnanjem pred poţarom in kako ravnati v primeru poţara. Tekom 

opravljanja veščine so se drţali vodila preventivcev: poskrbeti, da se nesreča ne 

zgodi, v primeru da se, pa znamo čim prej pravilno ukrepati.  

Povprašali smo jih kaj so se 

naučili oziroma kaj so najbolj 

poudarili. Izvedeli smo, da si 

v primeru manjših poţarov, 

kot so goreče ponve pri 

kuhanju, pomagamo z mokro 

krpo, s katero pokrijemo 

ponev in s tem zadušimo 

ogenj. V nobenem primeru ne 

smemo goreče ponve pogasiti 

z vodo, saj nam le-to 

povzroči maščobni vzbuh in 

nas lahko zelo opeče. Pri poţarih, ki so v začetni fazi, si lahko pomagamo z 

gasilnimi aparati, ko pa le-ti postanejo neobvladljivi oziroma v primeru večjih 

poţarov, pa pokličemo gasilce. Pazimo, da gasilce pri njihovem delu ne oviramo 

oziroma jim skušamo biti v pomoč. 

Še posebej pa so omenili ravnanje z 

odprtim ognjem v naravi, pri katerem 

moramo paziti na lokacijo kurišča 

(bliţino dreves, pokošeno travo). Pri 

sebi pa moramo imeti tudi gasilno 

sredstvo (vedro vode, poţarno metlo), 

da lahko kurišče ustrezno pogasimo, in 

s tem preprečimo samovţig, ko le-tega 

zapustimo. 
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Najbolj navdušeni so bili pri praktičnih vajah in pričakovano veliko manj pri 

učenju oziroma spoznavanju teorije. Za konec smo jih še povprašali v katero 

veščino bi se prepisali. Največ bi izbralo veščino plavalec, novinar-fotograf in 

preventivec. 

Nika Matoh 

 

Veščina kurir 

 

Gasilci moramo pri svojem delu ves čas komunicirati in prenašati pomembne 

informacije. V ta namen so nekateri člani našega tabora opravljali veščino kurir. 

Le-ti prenašajo sporočila in pisma, ki vsebujejo različne informacije, od točke A 

do točke B.  

Nekatere informacije so lahko zelo škodljive, če pridejo v napačne roke. Za 

zaščito pomembnih informacij so se kurirji naučili šifrirati sporočila. V šifrirani 

obliki so mentorjem napisali vabila na sestanek. Mentorji so s pomočjo šifrantov 

dešifrirali vabila in se s tem seznanili s pomembnimi informacijami, ki niso smele 

priti v napačne roke. 

Izvedeli so, da so 

včasih kurirji sporočila 

prenašali peš, kasneje s 

pomočjo konj in vozov, 

dokler človek ni izumil 

avtomobila in drugih 

prevoznih sredstev. 

Večini je bila veščina 

všeč, ampak vedno se 

najdejo nekateri, ki 

imajo večje zanimanje 

za druge veščine. 

Ajda Zajec  
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Veščina bolničar 

 

V primeru, da se v našem 

taboru kdo poškoduje, se 

nimamo česa bati, saj se je 

11 tabornikov izobraţevalo 

za veščino bolničar, Le-ti 

nas, v primeru poškodb, 

zdravstvenih teţav, itn., 

ustrezno oskrbijo.  

Taborniki so pri veščini 

spoznali nevarnosti pri 

nudenju prve pomoči, 

pripomočke v kompletu prve pomoči in katere informacije je potrebno sporočiti, 

ko kličemo na telefonsko številko 112. Naučili so se tudi obvezovanja ran in 

drugih poškodb ter kako se ukrepa pri naravnih, prometnih, delavskih in kemičnih 

nesrečah. Ustvarili pa so tudi »DREVO BOLNIČARJEV«, katerega so okrasili s 

pripomočki za nudenje prve pomoči in plakati. 

Adrijan Zorec  
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Veščina novinar-fotograf 

 

Seveda nismo pozabili na nas, ki smo 

tekom tabora pripravili časopis. Za 

začetek smo se seznanili z delom 

novinarja in izvedeli, da le-ta piše 

članke, intervjuva ljudi in ureja 

časopis. Seznanili pa smo se tudi s 

fotografiranjem, in sicer smo se 

naučili na kaj moramo biti pozorni pri 

fotografiranju in kako lahko le-te 

obdelujemo.  

Pripravili smo načrt izgleda našega 

časopisa (kaj vse bo vključeval) in se 

pripravili na intervjuje. Ţal vseh naših 

začrtanih nalog nismo mogli izpolniti, 

saj nam je le-te prečrtal vreme. 

Vseeno smo s skupnimi močmi uspešno 

pripravili časopis in le-temu dodali 

»miselni kotiček«. 

Nika, Ajda, Adrijan in Vid



 POVPRAŠALI SMO…  

INTERVJU Z VODJO TABORA 

 

V našem taboru imamo tudi vodjo, ki koordinira 

mentorje in skrbi, da vse poteka po začrtanem 

načrtu. V letošnjem letu je  ponovno Andreja 

Zupančič, ki si je v natrpanem urniku vzela čas 

za krajši intervju. 

 

1) Zakaj ste se odločili za to funkcijo? 

V MK GZ Trebnje sem aktivna ţe vrsto let, 

zadnjih pet let kot predsednica komisije, prav 

tako tudi za naslednjih pet let, se pravi za ta 

mandat. MK organizira vsakoletno taborjenje in 

če se le da se ga udeleţim tudi sama. In kot 

predsednica komisije sem nekako posledično 

tudi vodja na taborjenju.  

2) Kako se počutite kot vodja tabora? 

Odlično =). Imam veliko skrb in odgovornost, odgovarjam za vse udeleţence 

(tabornike o.p.a.) in mentorje. Vse skupaj mi predstavlja velik zalogaj, tako 

organizacijsko, kot tehnično. Vendar z dobro ekipo mentorjev je vse laţje. 

3) Ste zadovoljni z mentorji? 

Mentorji so super, odlični in sem zelo ponosna, da lahko sodelujem z njimi. 

4) Ali se v tej funkciji vidite tudi v prihodnje? 

Seveda bi se ţelela še kdaj vrniti in opravljati to funkcijo. Vse pa je odvisno od 

moje sluţbe oziroma obveznosti v le-tej. 

5) Ali kamp uporabljajo samo gasilci? 

Ne. Kamp je namenjen  vsem, tako posameznikom, druţinam, drugim taborom, kot 

so športni, itn. 
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6) Ste že dolgo časa vodja tabora? 

Funkcijo vodje tabora mladine GZ Trebnje opravljam ţe 5 let. 

7) Ste si kot otrok želeli postati gasilec oziroma ste si želeli postati 

vodja na taborjenju? 

Gasilstvo je v moji druţini tradicija. Ţe stari starši so bili gasilci, prav tako 

starša in seveda sem si tudi jaz ţelela postati gasilec. Zelo sem ponosna, da sta 

se tudi moja otroka našla v gasilstvu in da se s tem nadaljuje druţinska tradicija. 

O funkciji vodje tabora oziroma predsednice mladinske komisije GZ Trebnje 

nisem nikoli razmišljala, ampak se je vse skupaj tako zavrtelo, da sem kot članica 

MK GZ Trebnje imela moţnost zasesti to mesto. Svojo funkcijo z veseljem 

opravljam ţe drugi mandat. 

8) Ste se v otroštvu udeležili kakšnega tabora? 

Sama nisem nikoli taborila, takrat še ni bilo tako organizirano delovanje mladine v 

gasilskih društvih in tudi moţnosti letovanj. 

9) Ali ste v preteklosti opravljali kakšno drugo funkcijo znotraj tabora? 

Katere veščine ste učili? 
 

Ja. Preden sem postala tabrovodja, sem se večkrat udeleţila taborjenja mladine 

v Savudriji kot mentorica. Največkrat sem predavala veščino bolničar, saj sem 

po poklicu medicinska sestra. Sem pa se preizkusila tudi kot predavateljica 

veščine računalničar. 

Nika, Ajda, Adrijan in Vid
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NAVPIČNO: 

1. Oseba, ki pomaga pri gašenju in nosi uniformo. 

4. S čim si gasilec zaščiti roke? 

5. Kdo nam, v primeru poţara, odklopi elektriko? 

6. Osnovno gasilno sredstvo. 

7. Na čem spimo? 

VODORAVNO: 

2. Kaj dela novinar? 

3. V kateri veščini se učimo obvezovati poškodbe? 

 

  

1 

    
  

    

  
   

   
  

    

  
  

    
  

    

 

7 2 

        

6 

      

5 

3 

            

4 

   
  

 
    

    
  

   
  

 
    

    
  

   
  

 
  

     
  

   
  

 
  

     
  

   
  

 
  

     
  

   
  

 
  

     
  

   
  

       
  

   
  

           
  

 

Rešitev je na zadnji strani. 

Pripravila: Ajda Zajec  
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NAVPIČNO: 

1. Kdo piše članke? 

4. S čim fotografiramo? 

VODORAVNO: 

2. Kdo vodi turiste? 

3. Kdo slika? 

5. Kaj uporabljamo pri raznašanju pošte? 

6. Kaj potrebujemo pri voţnji s čolnom? 
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Rešitev je na zadnji strani.                                                Pripravila: Nika Matoh in Adrijan Zorec
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Časopisa ne bi bilo brez kreativno-ustvarjalnih novinarjev-fotografov.  

 Nika MATOH Ajda ZAJEC 

Adrijan ZOREC Vid PRIMC 
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REŠITEV PRVE KRIŢANKE: REŠITEV DRUGE KRIŢANKE: 

 

1. Gasilec 

2. Intervjuje 

3. Bolničar 

4. Rokavice 

5. Električar 

6. Voda 

7. Postelja 

 

1. Novinar 

2. Vodič 

3. Fotograf 

4. Fotoaparat 

5. Torba 

6. Veslo 

 

 

 

 

Časopis izdelal: Mir-no d.o.o. 

Urednik: Nika MATOH 

Pomočnik urednika: Ajda ZAJEC 

Vodja oblikovanja: Vid PRIMC 

Vodja marketinga: Adrijan ZOREC 

Fotografija: Arhiv tabora in NUK Ljubljana 

Novinarji: Nika MATOH, Ajda ZAJEC, Adrijan ZOREC in Vid PRIMC 

Dopuščamo moţnost pravopisnih napak =) 

 

Tisk: Pisalni stroj d.d. 

Število izvodov: ravno prav 

 


