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Spoštovane gasilke in gasilci ter ostale krajanke in krajani Grahovega, 

Bločic ter Bloške Police! 

Leto 2019 so zaznamovali številni dogodki. Prav gotovo si bomo 

iztekajoče se leto  najbolj zapomnili po prevzemu novega 

društvenega prapora. 

Število  aktivnosti naših članov se povečuje in posledično tudi 

članstvo, tako da vsega ne moremo skrčiti na omejene strani  naših 

Novic, ki izhajajo že sedmo leto. Za prihodnost se torej ni bati. 
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Uspešno nadaljujemo zgodbo Prostovoljnega gasilskega društva 

Grahovo. Spoštovane gasilke in gasilci, to naj nam bo v čast in 

ponos. Ob koncu leta se vam zahvaljujem za vse opravljeno delo. V 

novo leto 2020 vsi skupaj stopimo zdravi in pripravljeni na nove 

izzive. 

Vsem krajankam in krajanom, gasilkam in gasilcem želim, da 

vam bližajoči se prazniki s svojim simbolnim pomenom 

vnesejo v vaša srca toplino in veselje. Preživite jih z vsemi, 

ki jih imate radi. Srečno 2020!     

                                                                 

                                                           Predsednica PGD Grahovo 

                                                                 Mojca Intihar, VG 

 

MLADINA   
 
Letos se nam je pridružilo 11 novih pionirjev: Zala, Gaja in Ana ter 

Ian, Anže, Urban, Jaka, Lucas, Fabrizio, Val in  Žak. Tako imamo 31 

pionirjev, od tega jih je večina redno hodila na vaje. Mladincev smo 

imeli v letu 2019  malo, vendar bo v letu 2020 bolje, saj se je kar 

nekaj pionirjev postaralo. Pripravniki so tudi tekmovali, največ pa 

pomagali pri delu s številnimi pionirji.  

 

Kviz  
V soboto, 9. marca,  je v 

prostorih osnovne šole in 

telovadnice Grahovo potekal 

kviz za gasilsko mladino. Po 

vasi je bilo kar živahno, 

igrišče polno otrok.  
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Tehnična organizacija tekmovanja je letos padla na naše društvo. 

Tekmovalo je kar 63 ekip. Grahovo je zastopalo sedem ekip (pet 

ekip pionirjev, po ena mladincev in  pripravnikov). Naši pionirji Živa, 

Julija in Primož so zasedli 2. mesto od 24 ekip v svoji kategoriji  in 

so se uvrstili na regijsko tekmovanje. 

 

Posvet mentorjev Notranjske regije   
V soboto, 13. 4. 2019 se je od 14.00 ure dalje odvijal posvet 

mentorjev Notranjske regije v Zelšah, ki so se ga udeležili kar štirje 

mentorji. Najprej so poslušali predavanje Maje Gelb o tem, kako 

pristopamo do gasilske mladine različnih starosti. Nato so potekale 

različne delavnice. Brin in Miha sta sodelovala na delavnici Zbor 

mladih in Lastnosti dobrega mentorja, Borut in Lan pa na delavnici 

o celoviti pripravi gasilskega mladinskega izleta ter Spoznajmo 

gasilska tekmovanja od blizu. Tako so bolje pripravljeni na dobro 

delo z gasilsko mladino,  oboroženi z novimi znanji. 
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Tekmovanje v gasilski orientaciji   

V soboto, 18. 5. 2019, se je naša mladina udeležila občinske 

orientacije, ki je potekala v organizaciji GZ Loška dolina in PGD Stari 

trg. Nastopili smo s sedmimi ekipami: tri ekipe pionirjev, tri ekipe 

pionirk in ena ekipa mladincev. Pripravniki so tudi sodelovali, vendar 

kot mentorji pionirjem. Da smo malo ublažili mučno čakanje na 

rezultate, smo se sprehodili do Podcerkve in si ogledali rojstno hišo 

Matevža Haceta, nazaj grede smo si pogledali še, kje je pokopan. 

Na vprašanje, zakaj smo prišli sem in moramo vedeti, kdo je Matevž 

Hace, so pionirji glasno 

odgovorili: »Ker smo 

gasilci.« Matevž Hace je bil 

prvi predsednika Gasilske 

zveze Slovenije. 

Predsedoval ji je 14 let, po 

njem pa se imenujeta 

memorialno državno 

tekmovanje in najvišje 

priznanje v gasilski organizaciji. Letošnje leto mineva 40 let od 

njegove smrti.  

Končno je prišla razglasitev in z njo tudi dež. Rezultati so bili tesni. 

Naše najboljše: Neža, Nika in Brina so osvojile 3. mesto. Ostale 

ekipe so se uvrstile v prvo polovico, tako da smo bili uspešni. 

Praznik pionirjev na Uncu  

Praznika pionirjev na prvo 

soboto v juniju na Uncu, 

kjer je letos potekalo že 

18. tekmovanje pionirjev 

za pokal Rudolfa Maistra, 

se je udeležilo 19 ekip; od 

tega kar tri naše - polna 

ekipa pionirk in dve 

zmanjšani ekipi pionirjev. Pionirke z desetarko Nežo so zasedle 3. 
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mesto, zmanjšana ekipa pionirjev z desetarko Živo tudi 3. mesto in 

zmanjšana ekipa pionirjev z desetarjem Jakobom najboljše - 1. 

mesto. Tako so se vsi otroci, vključno s tremi rezervami in mentorji, 

srečni z medaljami okrog vratu vrnili domov.  

 

Ekskurzija mladine 

Pionirje, mladince, pripravnike in komisijo za mladino, ki so se v letu  

2019 pridno udeleževali gasilskih vaj in tekmovanj,  smo nagradili s 

kondicijsko strokovno ekskurzijo. 
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Tri ure so nabirali kondicijo v Atlantisu v Ljubljani.  V McDonaldsu 

so se najedli in  nazaj grede naredili krog čez Postojno. Najprej so 

šli v center 112, kjer so v treh skupinah videli, kje in komu pozvoni, 

kadar odtipkamo 112, ter izvedeli še marsikaj. Najmlajše je najbolj 

navdušil  Gasilsko-reševalni center s številnimi vozili, do katerega 

so se sprehodili  na drugo stran Postojne. Zaradi praznikov se 

četrtina mladine žal ni mogla udeležiti ekskurzije, zato bomo 

poskrbeli  da Božiček  ne bo na nikogar pozabil.  

 

OPERATIVA   

Vaja - osnovna šola Grahovo   

30. marca smo na društveni vaji 

postavili dva zunanja napada iz 

vozila GVC 16/25. Vozilo smo 

priklopili na vodovodno omrežje 

iz hidranta. Štirje operativci so 

postavili lestev z zadnje strani 

šole. Vodja intervencije si je 

postavil poveljniško mesto in 

določil vodjo zunanjih napadov. 

Po opravljeni vaji smo lestev 

ponovno postavili skupaj ter se 

pobližje spoznali z vozilom GVC 

16/25. 

Vaja skupaj z PGD Cerknica   
V okviru izobraževanja za gasilskega častnika smo skupaj s sošolci 

iz tečaja za GČ 7.4. organizirali ponavljalno vajo pred zaključnim 

izpitom na Igu, vodja vaje za PGD Grahovo sem bil Matic Gornik. 

Pod mentorstvom tovarišev iz PGD Cerknica (Goran Kovačevič, Aleš 

Doles in Matjaž Meden) smo naredili štiri različne scenarije in bili 

pozorni predvsem na vse vidike vodenja voda oz. dveh enot na 

požarišču. Pri prvem scenariju je šlo za požar v notranjosti objekta, 
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ena oseba pa je bila pogrešana. Ekipa je zavarovala kraj dogodka 

ter uspešno z notranjim napadom rešila pogrešano osebo. Druga 

enota je vzpostavila hlajenje objekta. Po scenariju je sledila kratka 

analiza in ponovno preigravanje enakega scenarija z drugim 

vodjem. V drugem scenariju je gorelo na objektu, vstop v prostor ni 

bil potreben, zaradi bližine plinohrama pa je bilo potrebno hlajenje 

le- tega. Tudi to vajo smo uspešno opravili in ponovili ključne 

elemente pri vodenju dveh in več enot na požarišču. Po dobrih dveh 

urah vaj smo se z ekipo PGD Grahovo vrnili v orodišče. Za izvedbo 

vaje se lepo zahvaljujem tovarišem iz PGD Cerknica. 

 

Tečaj pripravnik in nižji gasilski častnik v Grahovem 
Marca 2019 se je začel tečaj za pripravnika v prostorih našega 

gasilskega doma. Vsako soboto popoldne in nedeljo dopoldne ga je 

obiskovalo  22 tečajnikov, od tega je šest članov PGD Grahovo, ki 

so oktobra prejeli čine. 

Oktobra pa se je začel tečaj za nižjega gasilskega častnika, ki se bo 

končal predvidoma februarja 2020. Iz Grahovega imamo enega 

tečajnika.  
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V Grahovem bogatejši za dva častnika 

V ponedeljek, 19. 5., je v našem domu potekala neformalna 

podelitev činov 29 novim častnikom GZ Cerknica, GZ Logatec in GZ 

Loška dolina. Uradno podelitev z listinami je organizirala GZ 

Slovenije  19. 11. 2019 v Mokronogu. Tečaj so pričeli jeseni 2018 s 

testiranjem v Grahovem in potem so skoraj vse vikende preživeli na 

Uncu, kjer je tečaj potekal. Končali so aprila na Igu. Med novimi 

častniki sta tudi naš poveljnik Nejc Gornik in podpredsednik 

Matic Gornik. Iskreno čestitamo vsem in upamo, da bodo svoje 

znanje dobro prenašali naprej. 

 
Intervencija - požar na industrijskem objektu Fragmat   
 

V četrtek, 13. 6. 2019, ob 20:14 je v IC 

Podskrajnik v občini Cerknica v podjetju 

Fragmat zagorel stroj v proizvodni hali. 

Požar, ki so ga poizkusili pogasiti 

zaposleni, se je hitro razširil na celotno 

halo ter na zunanje skladišče. Požar, ki je 

uničil celotno proizvodno halo v izmeri 

približno 2000 kvadratnih metrov, dva 

viličarja, dve kombinirani vozili, prikolico 

za tovorno vozilo in zunanje skladišče na 

površini približno 20.000 kvadratnih 

metrov, je gasilo okoli 316 gasilcev iz 31 

gasilskih enot, ki jim je uspelo ubraniti 

vse sosednje objekte. Sodelovalo je tudi 17 gasilcev iz PGD Grahovo 

z vsemi vozili (GVC 16/25, GVM, GVGP-1). Naše vozilo GVC 16/25 

in operativna enota vozila so delovali v sektorju zahod. Ostali člani, 

ki so sodelovali na intervenciji, so s pomočjo agregata nudili 

razsvetljavo prostora pri dihalnih aparatih, ostali pa smo pomagali 

pri logistiki (zagotavljanje tlačnih posod, pitna voda). 

 

http://www.pgd-grahovo.si/images/pozar_fragmat/POZAR_FRAGMAT_1.jpg
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Tehnična pomoč - črpanje vode   

Gasilci društev GZ Cerknica smo več dni v 

izmenah iz začepljenih sistemov industrijske 

cone Podskrajnik prečrpavali meteorno vodo 

kot posledico požara v podjetju Fragmat. 

Čiščenje se je izvajalo v skladu z navodili 

poveljnika CZ Cerknica. Iz PGD Grahovo je v 

nedeljo, 23. 6., od 7. ure zjutraj do 13. ure 

prečrpavalo vodo pet gasilcev ob pomoči treh 

gasilcev z Dolenjega Jezera. Ker so se padavine 

umirile, je bila dovolj ena črpalka. Z našo 

izmeno se je ta dejavnost zaključila.  

 

Intervencija - požar na Bločicah   
V sredo, 17. 7. 2019, je ob 19.42 na Bločicah zagorel skedenj. Pri 

gašenju požara je sodelovalo 53 gasilcev iz 6 gasilskih enot, in sicer: 

Grahovo, Martinjak, Žerovnica, Gorenje Jezero, Cerknica in Bloke. 

Iz PGD Grahovo je bilo na intervenciji 12 gasilcev z vsemi tremi 

vozili. Požar se je hitro razširil na celoten objekt in je bil kljub 

hitremu posredovanju gasilskih društev v celoti uničen. Intervencija 

je bila zaključena ob 2.25, ko so gasilci PGD Grahovo zaključili 

požarno stražo. 

Tekmovanje CTIF 

 V soboto, 21. 9. 2019, je potekalo OBČINSKO 

GASILSKO TEKMOVANJE CTIF na športnem 

igrišču na Rakeku. Tekmovanje je organiziral 

sektor Rakek (tri društva) s pomočjo 

tamkajšnje osnovne šole. Na ogromnem 

prostoru za šolo, kjer je velik stadion s progo 

za štafeto, ki je bila tekmovalna disciplina, je 

vse potekalo brezhibno. Še vreme je odlično 

služilo.  PGD Grahovo so zastopale štiri ekipe: 

pionirke, pionirji, člani A in starejše gasilke. 

Pionirjem se je zvila cev, zato so bili ob dobro uvrstitev. Pionirke kot 

http://www.pgd-grahovo.si/images/crpanje_vode_Podskrajnik.jpg


 

10 
 

edine so seveda zlate in so se 5. 10. uvrstile na regijsko tekmovanje 

v GZ Vrhnika, tu pa so imele smolo v štafeti. Člani A so pristali na 

4. mestu in so se imeli dobro. Veteranke pa so zaradi zmanjšane 

ekipe tekmovale izven konkurence. Čestitamo vsem za udeležbo, 

predvsem članom A, ki ne tekmujejo tako pogosto. 

  

Sektorska vaja  
V soboto, 7. septembra,  je ob 20.00  potekala sektorska vaja v OŠ 

Grahovo v organizaciji PGD Grahovo. Potekala je na podlagi 

seminarske naloge poveljnika pri pridobitvi čina »gasilski častnik«. 

Scenarij je bil, da je v osnovni šoli v času jutranjega varstva 

zagorelo v kuhinji. V šoli je bilo ujetih sedem oseb, ki jih je bilo 

potrebno evakuirati. 

Vaja je potekala ob 

predpostavki, da je 

izklopljena elektrika 

(vaja v večernem 

času ob 20.00 – tema 

po celi šoli). Na vaji je 

sodelovalo 33 

gasilcev iz treh 

gasilskih društev 

(Grahovo, Žerovnica in Martinjak). Na vaji so kot ujete osebe 

sodelovali pionirji in mladinci iz našega društva. Sestavili smo 

sedem notranjih napadalnih parov, ki  so uspešno evakuirali vseh 7 

ujetih oseb.  
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Vaja GZ  Cerknica – Potres 2019  

Oktober je mesec požarne varnosti. Po društvih potekajo različne  

dejavnosti. Tudi letos je tako v soboto, 12. 10. 2019, potekala  vaja 

vseh društev  GZ Cerknica. Naslov vaje je bil Potres 2019.  Društva 

so delovala po sektorjih na skupaj 16 točkah oziroma po 16 

scenarijih.  

Gasilci iz Grahovega smo bili pozvani ob 15.40 v Podšteberk na  

pomoč PGD Žerovnica. S pomočjo vitla na našem vozilu GVC 16/25 

smo z neprehodne ceste očistili drevesa, ki so zaradi potresa 

blokirala prehod. Na drugi točki  pa smo na območju Štebrškega 

gradu iskali in oskrbeli ponesrečenca. Vaje se je udeležilo 14 naših 

operativcev. 

 

 
Posvet operativnih gasilcev GZ Cerknica   
GZ Cerknica je v soboto, 28. 9., popoldne organizirala prvi posvet 

za operativne gasilce, ki je potekal v dvorani gasilskega doma v 

Cerknici. Posveta se je udeležilo pet naših članov, če ne štejemo 

predsednika in poveljnika GZ Cerknica.  

Po uvodnih pozdravih nam je Blaž Krajnc najprej predstavil 

intervencijo Fragmat, Matevž Mulec nam je s pomočjo Youtuba 

predstavil projekt gasilska taktika – spletno video izobraževanje 

(tudi v reviji Gasilec), sledil je odmor, med katerim nam je podjetje 

MF plus d. o. o. predstavljalo njihov prodajni asortiman. Zanimiv 

nam je bil prezračevalnik in seveda visokotlačni gasilnik na peno. Po 
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odmoru smo poslušali Denisa Slavca, zaposlenega v Brigadi Koper 

in inštruktorja na Igu, o intervenciji ob iztirjenju vlaka v Hrastovljah. 

Dobro smo obnovili še znanje o radijskih zvezah in spoznali 

delovanje nove verzije e-Spina. Povabili so nas na Dneve zaščite in 

reševanja.  

Namestnik poveljnika GZ 

Cerknica Klemen Purkart nam je 

podal nekaj informacij o veliki 

občinski vaji. Sledila je podelitev 

činov pripravnikom, med njimi je 

šest naših, in sicer: Mateja Mulec, 

Maja Mulec, Urša Ogulin, Žiga 

Leskovec, Tim Resinovič, Rok Resinovič. Čestitamo in veselo naprej. 

ČLANICE 
Naše številne članice v društvu so tudi aktivne 

celo leto, prisotne povsod. Največ članic pa je 

bilo aktivnih na prevzemu prapora. 

Pomembnejše vloge na prevzemu so imele 

Andreja, Ksenija, Suzana in Eva, za kar se jim 

ponovno zahvaljujem. Na izlet letos enostavno 

še niso utegnile. Morda si bodo šle pogledat 

lučke v eno od večjih mest konec decembra.  

Uradno  se je  komisija za članice v sestavi 

Suzana, Andreja, Sonja, Mojca G. in Mateja 

sestala dvakrat. Drugi sestanek je bil namenjen predvsem 

organizaciji Posveta članic Notranjske regije. Veseli me  in verjetno 

je prav, da je posvet potekal prav v Grahovem, saj nas  je v 

Grahovem tako ali drugače aktivnih  veliko članic: od tekmovalne 

ekipe pionirk, 5-članske komisije za članice, česar ni v vseh društvih, 

z mano kot predsednico društva smo štiri članice upravnega odbora, 

imamo tekmovalno ekipo veterank, le v operativnih vrstah sem le 
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ena. Vendar se bo tudi tu zastopanost najverjetneje spremenila, saj 

imamo  že tri pripravnice.   

 

Posvet članic Notranjske regije  
V soboto popoldne, 19. 10. 2019, pa je bilo   v Grahovem še več 

gasilk, kot je običajno. Na tradicionalnem regijskem posvetu smo 

obnovile  znanje oživljanja, se seznanile z izobraževanjem za prve 

posredovalce in daljšim tečajem prve pomoči, ki se začne v kratkem, 

podrobno smo se seznanile in izobrazile o veliki intervenciji Fragmat,  

spoznale ribolov oz. krivolov na Cerkniškem jezeru, ki nam ga je 

nazorno prikazal naš vaščan, Miro Kunstek, v kulturnem delu pa 

nam je ribolov v  Valvasorjevih časih prikazala naša vaščanka, 

Marijana Brecelj. Morda nam kdaj prav pride  tudi znanje ribolova 

za preživetje.Med druženjem smo se spoznavale in izmenjevale 

izkušnje. Naše številne pridne članice pa so pripravile polne mize 

dobrot, za kar se jim zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi prvim 

posredovalcem, Blažu Kranjcu in Matjažu Knapu, Miru Kunstku in 

Marijani Brecelj za njihove predstavitve in nastope.  
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VETERANI 

Meddruštveno tekmovanje starejših gasilcev in gasilk za 

pokal Notranjske  

Vsako leto se pričnejo gasilska tekmovanja za starejše gasilce in 

gasilke v Logatcu, ki je poznan kot dober organizator. Žal pogosto 

nagaja dež in tudi letos je bilo tako. 

Starejše gasilke PGD Grahovo 

sodelujemo že zelo dolgo na tem 

tekmovanju, in sicer v dveh 

vajah: vaji s hidrantom/suha 

izvedba in vaji raznoterosti. V 

obeh primerih s polno zasedbo, 

torej s sedmimi članicami. Kljub 

mokrim razmeram in predvsem 

razmočeni gasilski opremi, ki 

smo jo imele na razpolago, smo 

vaji opravile dobro, skoraj brez 

napak. Bolj nas je streznil 

doseženi čas, ki nam je zagotovil 

med petimi ekipami zadnje 

mesto. To ni najbolj prijetno, vendar če primerjamo našo povprečno 

starost 72 let z ostalimi ekipami, smo zmagovalke, saj je spodnja 

meja najmanj 48 let. Poleg tekmovalnega dela je v ta srečanja 

vključeno tudi srečanje z gasilci in gasilkami drugih društev in tudi 

tokrat je bilo tako.  

Izlet veteranov na Višarje   
Dolgo smo se dogovarjale, da gremo veteranke tekmovalke na izlet. 

Glede kraja izleta smo bile hitro enotne. Gremo na Sv. Višarje nad 

Trbižem. In smo šli.  
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Emil in Zdravko sta vozila, me pa veselo gledale pokrajino, ki je ne 

vidimo vsak dan: Jesenice, Kranjsko goro in že smo bili čez mejo v 

Italiji. Hitro smo bili z gondolo na vrhu Sv. Višarij na skoraj 1800 m 

nad morjem. Ta kraj je med bolj znanimi romarskimi potmi poleti, 

pozimi pa odlično obiskano smučišče. Razkropili smo se okoli in si 

ogledovali okolico ter uživali ob pogledu na visoke vršace ter 

prepadne doline pod nami. Nekateri so šli še k maši. Ustavili smo se 

še v slovenski gostilni Pri Juretu in se vrnili v dolino. Na poti domov 

smo obiskali Planico. Vreme je dajalo mladim skakalcem odlične 

pogoje za treninge, kar smo z veseljem pogledali. Ustavili smo se še 

v Mojstrani in si ogledali Slovenski planinski muzej - zelo 

priporočamo. Vožnja domov je bila ugodna in še bolj sladoled v 

Cerknici. In bili smo doma. Zahvaljujemo se predsednici Mojci 

Intihar in upravnemu odboru, ki so nam omogočili izlet. 
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6. medgeneracijsko srečanja Gasilske zveze Slovenije   

6. medgeneracijsko srečanje Gasilske zveze Slovenije je potekalo 

22. junija 2019 v Starem trgu pri Ložu. Iz PGD Grahovo se je kljub 

izredno slabemu vremenu poleg predsednika GZ Cerknica Rajka 

Intiharja in poveljnika Zdravka Novaka, srečanja udeležilo še pet 

naših članov. 

 

Letošnje srečanje veteranov GZ Cerknica v Otavah   
Na nevihtno soboto 24. 8. je potekalo tradicionalno srečanje 

veteranov GZ Cerknica v Otavah, ki se ga je udeležilo dvanajst  

naših veteranov. Malo za šalo, malo zares so Otavci priredili 

tekmovanje  s pastirskimi fračami, vendar je tekmovanje prekinil 

močan dež. Kar nekaj časa smo v prijetnem vzdušju brez strahu 

vedrili v domu.         

                           

RAZNO 
Delovna akcija in kresovanje   
Mlajši operativni člani, pripravniki in mladinci smo imeli v petek, 26. 

4., delovno akcijo. Pripravili smo kres in tako pospravili tudi ostanke 

božične smreke, znosili mize, pospravili po orodišču, pregledali 

vozila. Pridružili so se nam pionirji, ki so imeli po ustaljenem urniku 

vaje. Bilo je živahno. Preizkusili smo tudi novi (rabljeni) hladilnik in 

roštilj ter še dolgo razpravljali o načrtih za v bodoče. 

30. 4. ob točno 21. uri pa je zagorel kres. Udeležilo se ga je veliko 

naših članov in ostalih krajanov. Tudi par dežnih kapelj nas ni 

pregnalo. 

 

Florjanova maša v Žerovnici  

Na verjetno najbolj mrzlo nedeljo v maju smo se gasilci sektorja 

Grahovo – PGD Grahovo, PGD Martinjak, PGD Gorenje Jezero in PGD 
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Žerovnica udeležili praznovanja ob godu svetega 

Florjana, zavetnika gasilcev. Na gričku nad vasjo, 

kjer je nahaja cerkev svetega Pavla, je krajane in 

gasilce pričakal predsednik tamkajšnjega društva 

Boris Žnidaršič in nas popeljal v cerkev, kjer nas 

je čakal župnik g. Sandi in pevci. V gasilskem 

domu v Žerovnici smo se po končani maši pogreli 

in v prijetnem vzdušju odkrito poklepetali. Drugo 

leto pa se najverjetneje srečamo na Gorenjem 

Jezeru. 

 

Naša ročna brizgalna iz leta 1928 obnovljena 

V začetku junija nam je naš član 

Ivan Turk odpeljal in pripeljal 

nazaj našo staro brizgalno iz leta 

1928. Potem ko je končno dobila 

svoj prostor, je za 91. rojstni dan 

dočakala še obnovo. Njen videz je 

svež, je zaščitena, tako da jo 

bomo lahko imeli še nadaljnjih sto 

let. Ogromno truda in ur dela je 

vanjo vložil naš član Vinko Žnidaršič z Bloške Police ob nadzoru 

Zdravka Novaka, ki skrbi za ohranjanje naše zgodovine. Zdravku in 

še posebej Vinku se zahvaljujemo za ta izjemen prispevek. 

5. Memorial Franca Gornika - turnir v balinanju  
PGD Grahovo je v letošnjem letu 

posodobilo – asfaltiralo balinišče. 

Uradna otvoritev s tradicionalnim 

5. Memorialom Franca Gornika je 

bila v soboto, 6. 7. 2019 ob 18. uri. 

Turnirja se je udeležilo kar 51 

udeležencev, to je 17 ekip, od tega 

15 moških in dve ženski. 

http://www.pgd-grahovo.si/images/Florjanova_masa_2019.jpg
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Zmagovalci turnirja so postali balinarji Žerovnice, drugo mesto je 

osvojila ekipa Retarded iz Martinjaka, tretje mesto pa ekipa Trojiška 

klapa. Najvišje uvrščena ekipa iz Grahovega je bila ekipa PGD 

Grahovo na četrtem mestu. Se vidimo naslednje leto na 6. 

Memorialu Franca Gornika. 

 

5. Tekmovanje starih ročnih brizgaln v Novi vasi   
Sestavili smo generacijsko  

mešano ekipo tekmovalk in 

tekmovalcev. Na tradicionalno 

predzadnjo nedeljo v juliju 

smo šli na tekmovanje starih 

ročnih brizgaln v Novo vas.  

Medgeneracijsko sodelovanje 

in druženje predstavnikov 

vseh kategorij našega društva  

je bilo uspešno, saj smo se 

imeli prijetno.  

Razvitje novega prapora   
Na svečano okrašenem odru so 

predsednica društva in visoki 

gostje pričakali poveljnika 

društva s  pomočniki, ki mu je 

najvišji gost, predsednik gasilske 

zveze Slovenije Janko Cerkvenik, 

dal dovoljenje za začetek 

parade. Pred prihodom 

ešalona  praporov, gasilcev in 

vozil smo prisluhnili naši tajnici 

društva in moderatorki 

prireditve, ki nam je povedala  
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nekaj o  zgodovini društva,  o naših pridobitvah v zadnjih letih, o 

vidnem napredku, saj se je društvo  po 95 letih od svoje ustanovitve 

do danes močno spremenilo.                                    
Po prihodu ešalona in obeh 

himnah je sledil pozdravni 

nagovor predsednice društva. 

Najprej je pozdravila 

predsednika GZ Slovenije. 

Štejemo si v veliko čast, da se 

je udeležil naše svečanosti. V 

Sloveniji je namreč 1299 

gasilskih društev. Pozdravila je 

tudi druge  goste, tako na odru kot pod njim. 

 

  
 

Sledil je kratek govor predsednice: 

»Zgodba do današnjega dne se je začela ob ustanovitvi. Takrat je 

društvo štelo 20 članov. Ob ustanovitvi  so gasilci   razpolagali s 

staro brizgalno iz leta 1836, ki jo je po  govoricah grahovski fari 

poklonil graščak gradu Snežnik. Shranjena je v Metliki 

kot   najstarejša ohranjena brizgalna na Slovenskem. 

Danes  Prostovoljno gasilsko društvo Grahovo  šteje  kar 237 

članov. Od tega je 26 pionirjev, 15 mladincev, 6 pripravnikov, 35 

operativnih gasilcev, 19 rezervnih operativnih gasilcev, 40 

veteranov, 89 preostalih članov ter 7 častnih članov. Tako se za 

nadaljevanje zgodbe ni bati. Gasilsko društvo je živelo in 
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preživelo  le s pomočjo svojih članov. Dom in vsa oprema v njem  bi 

bila brez gasilcev   le muzej. Gasilski prapor pa je simbol in ponos 

članstva.  Naš sedanji prapor iz leta 1974  je vidno odslužil svoje 

poslanstvo. V letu 2019, ki je prav posebno leto, saj je leto 

praznovanj  za vse slovenske gasilce, se želimo z razvitjem 

novega  prapora  pokloniti dolgoletni tradiciji gasilskih društev na 

Slovenskem kot tudi 95-letni zgodovini našega društva. Naša stara 

brizgalna, ki je  shranjena v Metliki in je  upodobljena na našem 

novem praporu,  nas bo spominjala  na začetek zgodbe o 

Prostovoljnem gasilskem društvu Grahovo.  Gasilcem iz 

Grahovega  je v velik ponos, zato smo jo želeli prikazati na našem 

praporu in  tako  ohraniti spomin nanjo tudi za naslednje rodove, 

saj je pomemben del naše zgodovine. Danes vsi vi, tukaj zbrani, 

postanite del naše zgodbe   in tako tudi delček zgodbe o slovenskih 

gasilcih. V službi ljudstva:  Na pomoč!« 
 

 Razvitje prapora in zaobljuba: 

»Prevzemam prapor in obljubljam, da bo naše članstvo z 

nesebičnim delom vedno in povsod dokazovalo, da je vredno  

biti član gasilske organizacije in da bo pod tem praporom  

enotno in složno.« 
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Sledilo je pripenjanje trakov in blagoslov gospoda župnika.  

Predsednica se je v imenu društva   zahvalila: vsem trem botrom 

prapora:  Občini Cerknica, Vojku Mulcu in Jožetu Fundi, 11 

donatorjem spominskega traku, 23 donatorjem zlatega  žebljička, 

32 donatorjem srebrnega  žebljička  in drugim donatorjem.  

 

Posebne zahvale so prejeli še: Zdravko Novak, ki je z umetniško 

dušo in budnim očesom spremljal in izpeljal izdelavo prapora, 

podjetje Ercigoj za unikatno izdelavo prapora, tovarišica Lučka 

Milavec, tajnica GZ Cerknice, brez katere bi težko izpeljali to 

prireditev in še marsikatero drugo, Godba Cerknica, ki   nam je kljub 

dopustom z veseljem priskočila na pomoč, Podružnična šola 11. maj 

Grahovo, naš župnik, gospod Sandi, ki nas prav tako zvesto 

spremlja na vseh gasilskih  dogodkih, tovariš predsednik GZ 

Slovenije Janko Cerkvenik, da nas je s svojo navzočnostjo počastili 

na svečanosti.  
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Kratke govore so imeli še predsednik GZ Cerknica in 

župan, vmes je bil kratek kulturni program učencev 

OŠ Grahovo - naših pionirjev pod mentorstvom Mojce 

Gornik in Kresnice Praprotnik - ter na koncu še 

spodbuden  govor predsednika GZ Slovenije. In kot 

vedno na koncu še podelitev 11 priznanj 

najzaslužnejšim.  

 

 

 

Z odhodom praporov je bil uradni del končan.   V veselem delu – s 

Tanjo Žagar in skupino Avantura ob pivu in pečenih piškah - smo ob 

prijetnem druženju   primerno proslavili to našo zgodbo in 150-letni 

obstoj gasilskih društev na Slovenskem. 

 

 
 
150 let gasilstva na Slovenskem v Metliki   
Več kot 4200 gasilk in gasilcev je v nedeljo, 8. 9. 2019, korakalo po 

ulicah Metlike. Med njimi sem v posebnem ešalonu članic korakala 

tudi sama. V ešalonu Notranjske regije pa sta korakala naša člana, 

predsednik in poveljnik GZ Cerknica, Rajko in Zdravko. Kljub izredno 

slabi napovedi so naše uniforme ostale 

suhe. Od 17 predsednikov društev naše 

zveze sva se prireditve udeležila le dva. 

To je eden lepših in prijetnejših dogodkov 

v gasilstvu in prav bi bilo, da bi se ga 

udeležilo več gasilcev celotne GZ 

Cerknica. Pa naj to velja za leto 2029. 

http://www.pgd-grahovo.si/images/150_let%20_gasilstva.jpg
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Ekskurzija v Metliko  

V soboto, 23. 11. 2019 je potekala ekskurzija za člane PGD Grahovo, 

ki se je je udeležilo 36 članov in članic. V zgodnjih popoldanskih urah 

smo se z avtobusom odpravili proti Metliki. Tam smo si ogledali 

Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča. Letos je naše društvo 

pridobilo nov prapor, na katerem je upodobljena najstarejša ročna 

brizgalna v Sloveniji iz leta 1836, ki izhaja iz PGD Grahovo. V muzeju 

smo imeli priložnost našo brizgalno videti tudi v živo. Po ogledu 

muzeja smo v centru Metlike povečerjali, nato pa smo se odpravili 

v 8 km oddaljeno vas Krmačina na ogled Vinske kleti Prus, ki je bila 

letos že petič razglašena za vinarja leta Slovenije. Po zanimivi 

predstavitvi kleti je sledila še vodena degustacija izbranih vin. Ob 

tej priložnosti se lepo zahvaljujemo vsem našim gostiteljem! 

Zaključek ekskurzije je bil v poznih večerno/jutranjih urah. 

 

 

NOVOLETNI KOLEDAR 
Letos bomo vse krajane Bloške Police, Bločic in Grahovega z 

novoletnim koledarjem obiskali v soboto, 21. 12. 2019 v 

dopoldanskem času. Zbrana sredstva bomo namenili nabavi 

osebne opreme in dopolnitvi opreme za naše večje vozilo GVC  

16/25. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo. 

 

Voščimo vam vesele božične praznike 

ter srečno in uspešno, predvsem pa 

varno novo leto 2020! 

Upravni odbor  PGD Grahovo 
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Novice pripravili:  

Mojca Intihar, Nejc Gornik , Andreja Mele, Matic Gornik, Ksenija Preželj, Lan Soko,  

Izdalo PGD Grahovo, odgovarja predsednica društva Mojca Intihar, december  2019 


