
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Časopis tabornikov MK GZ Trebnje 

SAVUDRIJA 2018 – 2. Termin 

EKSPLOZIVNO: 

skrivnosti skrivne 

osebe 

 

NOVO:  

MISELNA RUBRIKA 



PREDSTAVIMO SE 

 

 

Iz leve proti desni: Leja Eržen, Sara Ceglar, Jurij Primc, Angela Žužek 

 

NOVINAR – FOTOGRAF 

Pri tej veščini smo bili zadolţeni za urejanje časopisa, spraševanje drugih in 

fotografiranje. Uredili pa smo tudi miselni kotiček.  

Med urejanjem časopisa smo posneli fotografije, katere smo se naučili tudi 

urediti. Veliko smo izvedeli, o tem, kaj novinar – fotograf počne. Med samim 

delom smo bili sproščeni in ob dobrem vzdušju intervjuvancev, je bilo naše delo 

še bolj zanimivo, zato upamo, da vam bodo naši članki všeč…   

 

 

  



NARAVOSLOVEC – GOZDAR 

Izmed devetih članov veščine, sem intervjuvala enega člana, ki mi je povedala 

nekaj podrobnosti.  

Pri veščini naravoslovec – gozdar se učimo o vrstah dreves, grmov in ostalih 

rastlin, ki rastejo v okolici tabora. v času veščine sem spoznala več kot 20 novih 

vrst rastlin. Učimo se tudi o ţivljenjsko pomembnih stvareh, na primer o 

strupenih rastlinah. Kot zanimivost mi je povedala, da ji je veščina res všeč, saj 

spoznava nove vrste rastlin. 

A.Ţ. 

 

 

  



KURIR 

 

Kurir je oseba, katere naloga je prenašanje informacije od točke A do točke B. 

Pri veščini uporabljajo tri vrste šifriranja, in sicer: cezarjev zamik, obratni 

vrstni red in znakovna zamenjava. Pri kurirjih so se naučili šifriranja in boljšega 

opazovanja. Povedali so tudi veliko o zgodovini in zanimivostih. Na primer, da so 

se šifre uporabljale med vojnami, zato da sovraţniki ne bi dobili pravih podatkov 

o vojaških skrivnostih. S kupnimi močmi so v skupinah pripravili kodiran zapis za 

vsakega mentorja, ta pa je moral pravilno šifrirati geslo in rešiti uganko.  

J. P. 

 

 

  



BOLNIČAR 

Da bi v taboru preprečili nesreče in pomagali drugim, se je nekaj gasilcev izurilo 

za veščino bolničar. enega izmed njih, smo povprašali nekaj vprašanj o delu in 

počutju. 

Nik nam je povedal, da je bolničar oseba, ki pomaga drugim v nesrečah. Do zdaj 

so se naučili, kako se oţivlja, povija rane in zaustavlja krvavitve. Povedal nam je 

tudi, da se zelo rad uči, še posebej o tej veščini, da ob njej uţiva in je ne bi 

zamenjal. Pravi, da bo to znanje vseskozi uporabno, ter da je zadovoljen, da bo 

lahko pomagal drugim v nesreči, če se le-ta zgodi. Za zaključek nam je povedal, 

da se bo najbolj zapomnil zaustavljanje krvi, saj je to najbolj pomembno, da 

oseba ostane pri ţivljenju.  

S. C. 

 

 

  



VODIČ 

Vodič je oseba, ki vodi turiste po nekem mestu in jim razloţi nekaj o tem kraju 

ter njegovih znamenitostih.  

Obiskala sem to veščino na delu, ter nekaj članov izprašala. Povedali so, da se pri 

tej veščini veliko sprehajajo, opazujejo in pogovarjajo, na podlagi tega so izvedeli 

veliko novih stvari in zanimivosti o Savudriji. Izvedeli smo tudi, da imajo v Havana 

Beach bara zelo dober sladoled (smeh).  

Ta veščina je vsem zelo zanimiva, saj se zelo zabavajo, ter odkrivajo nove stvari 

o Savudriji.             L.E. 

  



EKSPLOZIVNO: intervju  

Sašo Gliha, kot namestnik taborovodje 

si je, kljub njegovi prezaposlenosti 

našel čas tudi za nas in nam zaupal 

nekaj skrivnosti iz njegovega ţivljenja. 

1. Kaj je vaša zadolžitev  na 

taboru? 

Sem namestnik taborovodje in skrbim, 

da vse teče kot po maslu, tudi iz 

tehničnega vidika. 

2. Na kratko se predstavite? 

Sem Sašo Gliha prihajam iz PGD 

Ponikve, kjer sem namestnik poveljnika 

ţe 17 let. Na MK GZ Trebnje sem 

namestnik predsednice. V svojem 

osebnem ţivljenju pa se ukvarjam z 

geotehnologijo. 

3. Ali se v tej funkciji vidite tudi v 

prihodnosti? 

S tako ekipo kot jo imam sedaj, ja. 

4. Ste se v otroštvu kdaj udeležili 

gasilskega tabora? 

Ja, udeleţil sem se 6 taborjenj v 

Savudriji. 

5. Ali ste si kot otrok želeli postati 

gasilec in zakaj? 

Ja, ker sem globoko v sebi čutil ţeljo 

za pomoč bliţnjemu.  

6. Ali ste se kdaj v prostem času 

ukvarjal s športom? 

Profesionalno z nobenim športom. Sem 

pa kot otrok s prijatelji na vasi igral 

nogomet. 

7. Ste se kot otrok ukvarjali še s 

čim drugim, razen gasilstvom? 

Ja, s čebelarstvom. 

 

8. Kaj vam je najbolj ostalo v 

spominu s taborjenja? 

Andreja nas je dobila pri neumnosti, 

zato smo morali 50x teči ob ţivi meji.  

Imam pa en zelo dober spomin iz 

lanskega taborjenja, kjer sem bil kot 

mentor. To je bilo, ko mi je cela 

dvorana zaţelela dober tek in mi 

prinesla pleskavice. (Smeh.) 

9. Še zadnje vprašanje, kaj je tvoja 

najljubša hrana? 

Mlinci, svinjska pečenka in pica. 

 

J. P.



MISELNI KOTIČEK 

UGANKE  

Dokler me hraniš živim, 

če mi daš piti pa umrem.  

Torej, kaj sem? (JNEGO) 

 

Kaj nikoli ni bilo, ni zdaj 

in niti nikoli ne bo? (INESEL KINLIDETŠ) 

 

Pogumen človek to bi bil, 

če požare bi gasil. (CELISAL) 

 

 

KRIŽANKA 

 1. Kar gasimo 

2. Človek, ki gasi požare 

3. Druga beseda, druge uganke 

4. Država v kateri smo bili na taborjenju 

5. Država, v kateri smo doma 

6. Pripomoček za šivanje 

7. Veščina na taborjenju o spoznavanju narave 

8. Veščina, ki je izdelala časopis (prva beseda) 

9. Če smo v taboru, smo… 

10. Prva črka abecede 

11. Ime veščine, ki skrbi za naše zdravje 

12. Osnovno sredstvo za gašenje? 

13. Kje smo spali? 
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REŠITEV: IKSLISAG ROBAT 

 

 

 

 

 

 



UTRINKI Z DELAVNIC  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Časopis izdelal: Mir-no d.o.o. 

Urednik: Jurij PRIMC 

Pomočnik urednika: Leja ERŢEN 

Vodja oblikovanja: Sara CEGLAR 

Vodja marketinga: Angela ŢUŢEK 

Fotografija: Arhiv tabora  

Naslovna stran: Sara CEGLAR 

Novinarji: Jurij PRIMC, Leja ERŢEN, Sara CEGLAR, Angela ŢUŢEK 

Dopuščamo moţnost pravopisnih napak =) 

 

Tisk: Pisalni stroj d.d. 

Število izvodov: ravno prav 

 


