
 

Spoštovane gasilke in gasilci ter ostale krajanke in krajani   

Grahovega, Bločic ter Bloške Police !  

 

Leto 2015  se končuje, zato še z moje strani nekaj besed, kaj  se je v 

preteklem letu dogajalo  predvsem na operativnem področju našega 

društva.  Bilo je čisto običajno leto - leto tekmovanj in veselih druženj. Mati 

narava nam je letos prizanesla, kljub temu pa smo bili dejavni.  

 

Že v spomladanskem  času  se je naša mladina udeležila  občinskega in 

regijskega kviza na Rakeku in orientacije v Begunjah. Pionirji so se kot vsako 

leto udeležili tekmovanja za pokal Rudolfa Maistra, mladinci pa so  
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se udeležili pokalnega tekmovanja Martin Krpan, ravno na dan praznovanja 

šestdesetletnice GZ Cerknica.  

Člani so se sredi julija ponovno udeležili tekmovanja s starimi brizgalnami v 

Novi vasi, letos v malo mlajši zasedbi. Veteranke so tekmovale v Lazah. 

Jeseni pa smo se s pionirji, mladinci, člani A in veterankami udeležili 

občinskega tekmovanja na Rakeku. Pionirji in veteranke so se uvrstili na 

regijsko tekmovanje prav tako na Rakeku. 

Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnji je bil namenjen ozaveščanju s 

področja evakuacije iz objektov. Gasilska društva so v tem mesecu zelo 

aktivna in tako so tudi v našem društvu potekal različne dejavnosti 

predvsem za mladino in operativne  gasilce. 

Organizirali smo  izobraževanja o oživljanju s praktičnim prikazom. Žal bi bila 

udeležba lahko večja. Predavala nam je krajanka prof. Darja Žnidaršič, za kar 

se ji lepo zahvaljujemo. Defibrilator se nahaja v garaži - spodnji etaži 

gasilskega doma PGD Grahovo in je namenjen vsem morebitnim 

uporabnikom. V primeru, da ga potrebujete, vas ključ garaže čaka v 

mali stekleni omarici levo od vhodnih garažnih vrat. Omarica AED se nahaja 

za vrati levo!  

V nedeljo, 18. 10. 2015 ob 9. uri zjutraj je potekala sektorska vaja – požar v 

stari osnovni šoli. Sodelovala so vsa 4 društva sektorja – Grahovo, 

Žerovnica, Gornje jezero in Martinjak. Vajo sva pripravila skupaj s 

poveljnikom  sektorja Janezom Kovačičem. Dogajanje so nadzorovali 

občinski poveljnik Janez Milavec za kar se mu lepo zahvaljujem, poveljnik 

GZ Cerknica Zdravko Novak in predsednik GZ Cerknica Rajko Intihar. Na 

koncu je sledil postroj pred našim gasilskim domom, kjer je potekala tudi 

analiza vaje.  

V nedeljo, 25.10.2015  smo sodelovali na občinski vaji v Cerknici, kjer je 

gorel objekt podjetja  Brest.  Postavili smo lestev, uporabili  IDA in izvedli 

notranji napad v proizvodnjo halo. Vajo so temeljito pripravili člani PGD 

Cerknica in je  potekala celo dopoldne.  

Vsi skupaj mladi in malo manj mladi smo si v mesecu oktobru nabrali kar 

nekaj novih znanj in izkušenj.  
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V oktobru se je sestala  komisija za nakup novega vozila GVM-1.  Vozilo Opel 

Vivario je že 

naročeno in bo 

dobavljeno 

enkrat v mesecu 

marcu. Naši novi 

pridobitvi bodo 

tudi namenjena 

sredstva, ki jih 

bomo decembra  

zbrali s koledarji. V letu 2015 smo imeli že dva dimniška požara, zato bi vas 

ob tem opozoril  na  vzdrževanje in čiščenje dimnikov, saj je to najboljša 

preventiva za  zagotavljanje varnosti. 

V prihajajočem  letu  vam vsem skupaj želim obilo zdravja, sreče, 

družinskega, prijateljskega in gasilskega  druženja . 

 

Z gasilskim pozdravom                       Poveljnik PGD Grahovo 

Na pomoč !     Darko Nanut 

PIONIRJI IN MLADINCI; avtorja Mojca Intihar in Nejc Gornik  

Tekmovanje - pokal Rudolfa Maistra  •  6. 6. 2015 

Na delovno soboto, 6. junija naši pionirji ponovno kot lani niso šli v šolo. 

Letos so se že trinajstič udeležili 

14. Tekmovalnega srečanja 

pionirk in pionirjev za prehodni 

pokal Rudolfa Maistra na Uncu. 

Na tekmovanju je sodelovalo 25 

ekip. Pomerili so se v vaji z 

vedrovko, v štafeti s prenosom 

vode in v razvrščanju. Zasedli so 

sedmo mesto izmed devetih ekip v svoji konkurenci. 

 

 



Tekmovanje mladincev za pokal Martin Krpan  •  20. 6. 2015 

V soboto, 20. 6. 2015 je v organizaciji PGD Nova vas potekalo 5. tekmovanje 

mladincev za pokal Martina Krpana. Mladinci so se v pomlajeni zasedbi na 

tekmovanju srečali z vajo z ovirami in tako pridobili izkušnje za jesensko 

občinsko tekmovanje. 

 

Pohod od Ribiškega kota do Karlovice – Dolenje vasi  •  13. 9. 2015 

V nedeljo, 13. septembra  smo se prvič udeležili drugega pohoda od 

Šteberka do Karlovice. Izbrali smo krajši – 8 kilometrski pohod. Ker ima naša 

mladina ogromno 

energije, smo vmes še 

malo zavili iz poti in si 

ogledali mesto, kjer je 

včasih stal Karlovški grad 

in staro Karlovico. 

Pohoda se nas je 

udeležilo deset - 2 članici 

(Renata fotografira), 7 mladincev in en pionir. Prava škoda, da nas ni bilo 

več, saj je bil pohod prečudovit, pa še krasno vreme nas je spremljalo.  

Občinsko tekmovanje - Rakek  •  26. 9. 2015 

V soboto, 26.9.2015 je na nogometnem igrišču na  Rakeku potekalo 

občinsko tekmovanje Gasilske 

zveze Cerknica in Gasilske zveze 

Loška dolina. Barve PGD Grahovo 

so zastopale 4 ekipe – pionirji, 

mladinci, člani A in starejše 

gasilke. Pionirji so se pomerili v 

vaji z vedrovko, štafeti na 400 m z 

ovirami in vaji razvrščanja. Izmed 

10. ekip GZ Cerknica so zasedli 3. 

mesto in se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je bilo 3.10.2015 prav tako na 

Rakeku. Na regijskem tekmovanju so se uvrstili na 6. mesto. 



Mladinci so se pomerili v vaji z ovirami, štafeti na 400 m z ovirami in vaji 

razvrščanja. Unovčili so izkušnje iz junijskega tekmovanja za pokal Martina 

Krpana in osvojili 4.mesto. Za uvrstitev tik pod vrh jim je zmanjkalo malo 

sreče. 

Oktober – mesec požarne varnosti v našem društvu  •  17.10. 2015 

Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnji je bil namenjen ozaveščanju s 

področja evakuacije iz objektov. Slogan meseca požarne varnosti 2015 se 

glasi »ČE ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI!« Gasilska društva so v tem mesecu 

zelo aktivna in tako so tudi v našem društvu potekale različne dejavnosti 

predvsem za operativne gasilce in mladino. 

V soboto, 17.10.2015 je 20  pionirjev  in mladincev  v dvorani našega 

gasilskega doma poslušalo predavanje na temo meseca požarne varnosti 

»Vse o evakuaciji«. Predavanje je bilo obogateno tudi s kratkim filmom. Po 

končanem predavanju so mladinci odšli na praktično spoznavanje gasilske 

opreme v  orodišče. Tam so jim naš poveljnik Darko, predsednik Gasilske 

zveze Cerknica Rajko  in operativec Žan,  pokazali uporabo IDA (izolirnih 

dihalnih aparatov). Predstavili so jim tudi naša dva vozila s pripadajočo  

 



 

opremo: gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 Renault in pa gasilsko vozilo 

za gašenje gozdnih požarov Mazda. 

Po končani predstavitvi  so se preizkusili še v teoretičnem znanju. Razdelili 

so se v 3 skupine in odgovarjali na 25 vprašanj. Naše mladinke in mladinci 

so pokazali, da jim je kar nekaj znanje iz marčevskega kviza gasilske mladine 

ostalo in na koncu je bil rezultat skoraj izenačen. 

Najmlajši pionirji pa so medtem ostali v dvorani in poslušali še eno 

predavanje ob katerem so spoznavali splošne gasilske pojme. Po končanem 

predavanju so odšli v orodišče, kjer so si pogledali vrste cevi, preizkusili 

sirene, naredili poizkus - trikotnik gorenja in gasili z visokotlačno cevjo iz 

vozila za gašenje gozdnih požarov. 

Na koncu je za vse udeležence sledil še slavnostni zaključek – pogostitev s 

sladkarijami. 

VETERANKE; avtor Ksenija Preželj  

Tekmovanja v letu 2015 

Starejše gasilke PGD Grahovo, smo letos že štirinajsto leto sodelovale  na 

gasilskih tekmovanjih.  Bile smo na Lazah in  na občinskem in regijskem 

tekmovanju na Rakeku. Kljub kilometrini, ki jo imamo, smo morale kar 

dobro vaditi, saj smo z leti izgubile malo na hitrosti. V nadaljnja tekmovanja 

se nismo uvrstile, bile pa smo vesele druženja z drugimi tekmovalkami ter 

podpore predsednika Bogdana Kočevarja kot tudi dolgoletnega vaditelja in 

mentorja Zdravka Novaka. Postale smo najstarejša aktivna ženska  ekipa na 

Notranjskem, saj imamo v povprečju 71 let. S tem postajamo zelo 

prepoznavne v regiji, saj dajemo dober vzgled za zdravo in dolgo življenje. 

In sedaj, veselo v petnajsto tekmovalno leto. 

ČLANI; avtor Boštjan Žnidaršič  

»Nič nas ne sme presenetiti« na Bločicah 

V nedeljo dopoldan sredi maja letos smo imeli na Bločicah prikazano 

gasilsko vajo gašenja požara. Vaja je bila izvedena na pobudo vaščana, 

predsednika IGD Kovinoplastika Lož in člana PGD Grahovo Martina Mišiča,  



ki je vaščanom Bločic, v sodelovanju s poveljnikom Darkom Nanutom in 

operativnimi člani PGD Grahovo, uvodoma predstavil najsodobnejšo 

opremo gasilca in teoretično predstavil strokovne pristope pričenja gašenja 

požara. Vaščani Bločic, ki so tudi gasilci, so preizkusili uporabo negorljive 

zaščitne opreme vključno z dihalno masko. V nadaljevanju je bila izvedena 

praktična vaja gašenja požara v notranjosti lesenega objekta, vaškega 

skednja. Pri gašenju požara smo pod vodstvom poveljnika Darka Nanuta in 

operativnih članov uporabili opremo iz  gasilskega vozila s cisterno GVC 

16/25. Z vajo smo se gasilci iz Bločic seznanili z nevarnostmi ob požaru in 

uporabo zaščitne opreme, predvsem s prvimi koraki ob zaznavi požara, do 

prihoda operativnih članov, ter v nadaljevanju sodelovanja in pomoči 

operativcem. Po vaji smo ugotovili, da pristopi k strokovnemu boju z rdečim 

petelinom zahtevajo veliko znanja in uporabo zaščitne opreme, ki jo je za 

uspešno delo potrebno znati uporabljati. Ugotovili smo, da bi bili tudi vaški 

gasilci lahko uporabni, predvsem do prihoda operativcev in kasneje v 

pomoč usposobljenim. 

Novoletni koledar  

Letos  vas bomo gasilci obiskali z novoletnim koledarjem predvidoma  v 

soboto, 19.12. 2015. Zbrana sredstva bomo namenili za nakup vozila GVM-

1. Sredstva lahko donirate tudi na naš TRR 0202 9001 5092 526, sklic SI 00 

2016. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Izdal PGD Grahovo, odgovarja predsednik društva Bogdan Kočevar, december  2015 
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