
Spoštovani ! 

 
Iztekajo se  počitniški in dopustniški dnevi. Malce dopusta smo si tokrat 
med pisanjem Novic  privoščili tudi mi. 
 
Več kot polovica leta je že za nami.   V začetku letošnjega leta je ponovno  
na plano privrela  človeška solidarnost. Med prvimi, ki smo pristopili k 
reševanju in odpravljanju posledic žledoloma, smo bili tudi gasilci. 
Nesebično in po svojih zmožnostih smo z zbiranjem sredstev  pomagali 
tudi ljudem na poplavljenih območjih Hrvaške ter  BIH. Ob tej priložnosti se 
vsem iskreno zahvaljujem. Spomladi smo z gasilsko sireno sredi vasi 
ponosno pričakali  našega  najboljšega kolesarja, sovaščana  Mitja Roka, ki 
je ponovno upravičil svoj sloves. 
 
Tudi naši pionirji in mladinci so bili v prvi polovici leta zelo aktivni in 
dosegali lepe rezultate.  Najboljši rezultat med vsemi  pa so dosegli trije 
pionirji, ki se bodo  septembra  udeležili državnega tekmovanja v gasilski 
orientaciji  v Svetem Juriju ob Ščavnici.  V Lazah  so letos pokazale 
tekmovalnost tudi naše  veteranke.  Prav gotovo pa je bila osrednja 
prireditev in slovesnost letošnjega leta svečana parada in veselica ob 90. 
obletnici našega društva.  

Pripravljenost in sposobnost  gasilcev, da pomagamo  ljudem v nesrečah in 
hkrati negujemo prostovoljstvo, je v današnjem  času dragocena vrednota 
na vseh področjih.  Prostovoljstvo je kapital, ki ga ni mogoče z ničemer 
nadomestiti. Na pomoč in bodimo ponosni na to ! 

                    Predsednik PGD Grahovo 
                                                                  Bogdan Kočevar,.l.r. 
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Nagrajenci likovno-literarnega natečaja v 

letu 2013 z naslovom GASILCI, NAŠI JUNAKI  

     
Ko vam hiša zagori,                                   Ogenj gori, 
takoj prihitimo mi,   gasilec z avtom prihiti 
saj smo gasilci vsi,        in z vodo prav vse pogasi. 
pridni, delavni. 
     Gasiti si ne upa vsak, 
Če zalije vam kleti,   saj kdor je gasilec, 
škornje nataknemo si mi,  je prvi junak. 
saj smo gasilci vsi,   Andraž Jemec, 6. r 
pridni, delavni.          
  
Če se avto zaleti, 
pri vas smo prvi mi, 
saj smo gasilci vsi, 
pridni, delavni. 
 
Če mačka na drevo zbeži, 
lestev prislonimo ji mi, 
saj smo gasilci vsi, 
pridni, delavni. 
Brin Soko, 7. r. 
 
 

Nekega poletnega dne se je Vinko odpravil v gozd napravljat drva. Ko se je 
približeval svoji parceli, je  ob  stezi  pobral celo vrsto različnih smeti in 
pločevink. Vonjal je tudi dim in v daljavi je kmalu zagledal  črn oblak  dima.   

Vinko je takoj spustil motorno žago in torbo z orodjem ter odhitel proti 
dimu. Kar nekaj časa je potreboval, da se je prebil do požara, saj je bil gozd 
precej zaraščen.  Prispel je do kraja nesreče in najprej zagledal sod bencina 
v grmovju ter ognjišče, kjer je še ne dolgo nazaj gorel ogenj. Pred njim se 
je v plamenih pokazala počitniška hišica.  Močno je vdihnil in hitro stekel v 
hišo. Za vrati je zagledal moškega, ki je omagal, ko se je reševal  iz hiške.  
Vinko je  hotel poklicati  gasilce in reševalce, a žal brez uspeha. Na tistem 
terenu ni bilo signala.  S sodom bencina v rokah je stekel malo nižje na 



jaso, kjer je zaznal signal. Takoj je poklical gasilce in reševalce na 112. 
Trudil se je, da bi čim bolje opisal kraj požara in stanje ponesrečenca. 
Teren je bil težko dostopen, zato so se reševalci s težavo prebili do 
ponesrečenca. Pridrveli so tudi gasilci iz dveh sosednjih društev.  Vinko ni 
upal, pa tudi ni znal nuditi prve pomoči.  Razveselil se je, ko je videl, da je 
gospod  še pri življenju, ko so ga namestili v reševalno vozilo.  Gasilci so 
imeli težko delo, saj jim je gašenje oteževal še veter. Na pomoč jim je 
priskočil tudi  helikopter Slovenske vojske.  Dan je bil dolg in naporen in 
Vinko je nemočno opazoval, kako se ogenj približuje njegovemu delu 
gozda.  Po dolgem in napornem dnevu so gasilci končno omejili požar. Da 
so ga popolnoma ukrotili, pa so potrebovali še nekaj dni in noči.  

Gasilci so bili zadovoljni  z opravljenim delom. Tudi Vinko je bil srečen, da 
se je v tisti zmedi spomnil umakniti sod bencina.  Ponesrečeni gospod  pa 
je za gasilce vsako leto namenil nekaj denarja.  

Gašper Mele, 8. r.  

Florjanova maša na Lazah  

 

Florjanovo mašo je letos organiziralo  PGD Gorenje Jezero  v skriti cerkvici 

na Lazah. 



Naši pionirji in mladinci v prvi polovici leta  

Tekmovanje v gasilski orientaciji 

Pionirji in mladinci 
PGD Grahovo so se 
24. maja 2014 
udeležili občinskega 
tekmovanja v 
gasilski orientaciji. 
Tekmovanje je 
potekalo v 
organizaciji PGD 
Dolenja vas. Pohvale 
organizatorju za 
zgledno izpeljano 
tekmovanje! V 
spremstvu Mojce 

Intihar, Darka Nanuta in Nejca Gornika so naše tri ekipe dosegle lepe 
rezultate. 

Naši najmlajši (pionirke in pionirji) so se spopadli z 2 km dolgo progo, na 
kateri so morali opraviti štiri aktivne kontrolne točke, in sicer: zbijanje 
tarče, topografski znaki, štafetno vezanje vozlov in prenos vode. V 
kategoriji pionirk so nastopale tri ekipe. Maša Pelan, Maja Intihar in Maša 
Nanut so pometle s konkurenco in zasedle odlično 1. mesto. 

V kategoriji pionirjev je nastopalo 12 ekip. Matic Mele, Jan Hašič in Tim 
Resinovič so zasedli odlično 2. mesto. 

V kategoriji mladincev je nastopalo 12 ekip. Borut Intihar, Samo Intihar in 
Brin Soko so se spopadli s 3 km dolgo progo. Svojo uvrstitev so zaključili na 
6. mestu. 

Pionirke in pionirji so si s svojimi uvrstitvami zagotovili tudi nastop na 
regijskem tekmovanju v gasilski orientaciji, ki je bilo 14. junija 2014 na 
Brezovici pri Borovnici.  



Pionirji Tim, Jan in 
Matic pa so v 
spremstvu 
mentorja Nejca 
Gornika v 
kategoriji 
pionirjev zasedli 
2. mesto izmed 6 
ekip Notranjske 
regije. Tako se 
bodo 13. 
septembra  
udeležili 
državnega 

tekmovanja v gasilski orientaciji, ki bo tudi letos v Svetem Juriju ob 
Ščavnici.  

 

Tekmovalno srečanje pionirk in pionirjev za prehodni pokal 

Rudolfa Maistra 

Na delovno soboto, 7.6., naši pionirji niso šli v šolo. Že dvanajstič so se 
udeležili 13. Tekmovalnega srečanja pionirk in pionirjev za prehodni pokal 
Rudolfa Maistra na Uncu. Na tekmovanju je sodelovalo 22 ekip. Pomerili  
so se v  vaji z vedrovko, v štafeti s prenosom vode in v razvrščanju. V svoji 
najštevilčnejši  kategoriji so izmed devetih ekip zasedli 3. mesto. Veliki 
prehodni pokal  jim je zaradi drobcene napakice oziroma kančka premalo 
sreče ušel. Pa drugo leto.  

 

Praznovanje 90-letnice PGD Grahovo in letovanje na Rogli 

Ob praznovanju 90-letnice je naša mladina  številčno sodelovala v paradi, 
prodajala  srečke in nasploh pomagala starejšim gasilcem pri organizaciji 
gasilske veselice. Z našim praznovanjem smo zaključili prvo polovico leta. 
Za  mlade gasilce so bile letos počitnice nekoliko drugačne. 22 aktivnih 
pionirjev in mladincev smo  julija s pomočjo Gasilske zveze Slovenije peljali 
na 5-dnevno letovanje na Roglo.  Imeli smo se lepo. 



 

Upamo, da se bodo med seboj še bolj spoprijateljili in povezali ter da jim 
bomo dali s tem še več volje za naprej.  

Mentorja  pionirjev in mladincev Mojca Intihar in Nejc Gornik 

 



PGD GRAHOVO – 90 let  

Veselica ob 90. obletnici našega društva je za nami in veseli 

smo, da je uspela tudi po zaslugi vas, dragi krajani in krajanke. 

Pohvala in zahvala gre  prav vsem gasilcem in gasilkam, 

domačinom in vsem, ki ste kakorkoli  pomagali pri organizaciji 

veselice.  

Zahvaljujemo se tudi vsem našim donatorjem, posameznikom  in 

simpatizerjem društva za prostovoljne prispevke in številne 

dobitke pri srečelovu.  

Postavitev mlajev, svečano sejo, parado, veselico ter dobitnike 

priznanj si lahko ogledate tudi na spletni strani PGD Grahovo 

http://www.pgd-grahovo.si/.      
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Tekmovanje s starimi gasilskimi  brizgalnami 

v Novi vasi, 20.7.2014 

 

Sredi julija so se člani B udeležili tekmovanja s starimi brizgalnami v Novi 

vasi in zasedli  4. mesto.  Za najboljšo uvrstitev pa je bila  poleg najboljšega 

časa pomembna tudi   izvirna oprema gasilcev.  

 

Izdal PGD Grahovo, odgovarja predsednik društva Bogdan Kočevar, avgust 2014 


