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Spoštovane gasilke in gasilci ter ostale krajanke in krajani Grahovega, 

Bločic ter Bloške Police ! 

 

Epidemija virusa Covid 19 je v naša življenja prinesla velike spremembe. Prav 

tako je  temeljito posegla v program dela našega gasilskega društva, ki je bil 

sprejet na občnem zboru 8. februarja letos.  

Pretekla leta so zaznamovali številni dogodki v društvu, tako za mladino, 

članice, veterane kot tudi za operativne člane. Bilo je  obilo druženja, 

nasmejanih obrazov ob uresničevanju skupnih ciljev. Letos pa so se številne 

dejavnosti  kmalu po občnem zboru ustavile. Mladina je od začetka marca še 

vedno na gasilskih počitnicah. Članice so se srečale le dvakrat. Veteranke so 

se nekajkrat srečale in ostale zgolj v telefonskih  stikih. Dejavnosti za vse 

veterane ni bilo. Upravni odbor se je fizično sestal samo dvakrat, ostalo je 

komuniciral elektronsko.  

 

Dejavni smo bili zgolj operativni člani na intervencijah, vajah in ostalih 

dejavnostih. Izobraževanj letos ni bilo. Redno, v skladu s predpisi, se je 

vzdrževala in servisirala  oprema. Nabava opreme je tudi potekala v skladu s 

planom. Zato se ob koncu leta zahvaljujem vsem operativnim članom za vse 

opravljeno delo, saj ste se  kljub nevarnosti okužbe, številčno odzvali na vse 

dejavnosti in opravljali svoje obveznosti. Nekaj več o tem v nadaljevanju 

naših Novic. 
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Vsi krajani na območju našega društva se, po mojih informacijah, dobro 

držimo, obolelih skorajda ni. V tem letu nismo izgubili nobenega našega 

člana. Naj tako tudi ostane! Naj  ostane tudi upanje, da nam pomlad prinese 

čase, ko bomo lahko spet zadihali s polnimi pljuči, se družili in živeli, kot smo 

vajeni. 

 

Kljub situaciji Božiček letos pride, naskrivaj, k najbolj pridnim.  Saj ste očistili 

dimnike, a ne? Lučke pred domom bodo žarele. V prazničnih dneh nam bo še 

bolj manjkal predvsem človeški stik, česar se morda niti ne zavedamo. Zato 

ne  pozabimo  predvsem na starejše, da jim namenimo  kakšno besedo, naj 

nam ne bo nerodno če z balkona pozdravimo kogarkoli, ki gre mimo, 

vzemimo kdaj telefon in koga pokličimo. 

Letos odpade prireditev za otroke in prižig lučk. Vseeno se sprehodite ali 

zapeljite po vasi in mimo doma. Običajnega dogodka res ne bo,  se bomo pa 

potrudili z novoletno okrasitvijo, saj ta  pomeni tudi novo upanje, upanje v 

bližino, ljubezen in v boljše čase. Ne dvomim, da bomo letos vsi imeli več časa 

za okrasitev naših domov.  

 

Gasilke in gasilci ter ostale krajanke in krajani Grahovega, Bločic ter Bloške 

Police, bližajoče se praznike lepo preživite  s svojimi najbližjimi in v prelepi 

naravi okoli nas. V novem letu 2021 ostanite  zdravi in pripravljeni na nove 

nepričakovane situacije.    

 

Srečno 2021! 

                                                                 

                                                           Predsednica PGD Grahovo 

                                                                 Mojca Intihar, VG 
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MLADINA  
 
V začetku leta 2020 smo včlanili le 2 nova člana, Tonija Poloviča in Janija 

Poloviča. Mladina se je  pridno učila in vadila  do začetka marca, a se je 

udeležila le enega tekmovanja. Kmalu zatem  pa so se začele najdaljše 

gasilske počitnice.  

 

 

Kviz gasilske mladine   
 

 
 
Občinski kviz gasilske mladine 2020 je potekal v prostorih OŠ Heroja Janeza 

Hribarja v Starem trgu pri Ložu . Iz našega društva sta se tekmovanja udeležili 

le 2 ekipi – pionirji in pripravniki. Pionirji Maša, Žak in Ian, ki so bili prvič na 

takem tekmovanju, so se na pripravah na tekmovanje ogromno naučili o 

gasilski zgodovini, prvi pomoči, požarni preventivi, gasilskih spretnostih in 

gasilskih pojmih. Pripravniki  so na tekmovanju zasedli odlično tretje mesto.  
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OPERATIVA  

Bogatejši za 1 nižjega gasilskega častnika in 2 bolničarja   
Jeseni 2019 se je v organizaciji GZ Cerknica, v prostorih našega gasilskega 

doma,  začel tečaj za nižjega gasilskega častnika (NGČ). Tečaj je obiskovalo 29 

tečajnikov iz treh gasilskih zvez. Iz našega društva se je tečaja udeležili Lan 

Soko in ga uspešno zaključil 15.2.2020, z zaključnim praktičnim izpitom na 

Igu. 

30.11.2019 se je v Cerknici pričel tudi 70 urni tečaj za bolničarje v prostorih 

in organizaciji RK Cerknica-Loška dolina-Bloke. Tečaj je obiskovalo 15 

tečajnikov. Med njimi sta ga pridno obiskovala tudi naša operativna člana 

Matej Žnidaršič in Brin Soko ter ga 14.3. uspešno zaključila. 

 

Intervencija - Gorenje jezero   
Marca se je operativna enota  

srečala z nevsakdanjo 

intervencijo. Po zahtevi 

Zavoda RS za varstvo narave 

smo zmanjšali težko 

dostopno gnezdo štorklje, ki 

je požarno ogrožalo dimnik in 

streho stanovanjske hiše. Na intervenciji je sodelovalo 11 gasilcev. 

 

Intervencija - požar v naravi   
Marca je  med Grahovim in Martinjakom gorela trava in grmičevje. Izvozili 

smo le z GVGP-1 in 4 gasilci ter požar preventivno pogasili s pomočjo gasilcev 

iz Martinjaka. Naši gasilci so se številčno odzvali, vendar so bili takoj po 

ogledu dogodka preventivno poslani domov, saj je bilo zadrževanje v domu 

prepovedano, intervencija pa ni zahtevala večjega števila gasilcev. 
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Nosili zaščitne obrazne maske za gospodinjstva   

 

S strani Občine Cerknica in 

Civilne zaščite Cerknica smo 

aprila prejeli zaščitne obrazne 

maske iz blaga, ki so jih šivale 

šivilje iz naše občine. Pošiljke 

mask smo nosili v vse 

nabiralnike gospodinjstev na 

območju našega društva torej 

po  Bločicah, Bloški Polici in  

Grahovem. 
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Vaja – požar gospodarskega poslopja 
 

Junija  je v Grahovem poleg stanovanjske hiše 

zagorelo v gospodarskem poslopju. Vaje se je 

udeležilo 21 operativnih gasilcev PGD Grahovo 

kateri so izvozili z vsemi tremi vozili (GVGP-1, 

GVM, GVC 16/25). 

Na samem kraju je bilo ugotovljeno, da gori gospodarsko poslopje iz severne, 
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vzhodne in južne strani. V 1. nadstropju poslopja sta bila pogrešana 2 

mladoletna otroka in 1 domača žival. Gasilci so takoj začeli z reševanjem 

preko lestve. Umakniti je bilo potrebno traktor s priključeno prikolico, 

nevarnost je predstavljala tudi 1 plinska jeklenka, ki je bila spravljena pod 

prikolico.  

 

Operativci so bili 

razdeljeni v 2 

skupini (notranji in 

zunanji napadi). 

Vsaka skupina je 

imela svojega vodjo. 

Notranji napadi so 

poskrbeli za 

pogrešane, zunanji 

napadi so gasili 

požar iz dveh strani poslopja in opravljali požarno varovanje dveh 

stanovanjskih hiš ob poslopju. Vzpostavljena je bila tudi točka za 

ponesrečence. 2 pogrešani osebi sta bili lažje telesno poškodovani, med 

intervencijo se je po scenariju poškodovala tudi 1 gasilka, katero so bolničarji  
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uspešno oskrbeli na kraju samem. Namen vaje je bil obnovitev praktičnega 

znanja operativcev PGD Grahovo v čim bolj realni situaciji. Ocenili smo, da 

je vaja v celoti uspela. 

 
Vaja – napad preko lestve  

Septembrsko soboto smo operativci PGD Grahovo dobili poziv na vajo. Dobili 

smo se pred gasilskim domom. Na vaji smo vadili napad preko lestve. 

Zavarovali smo cestišče, postavili 

trodelno lestev, priskrbeli 

napajanje vozila in izpeljali napad 

preko lestve na balkon Osnovne 

šole 11. maj Grahovo. Naši člani so 

se odlično odrezali in pokazali, da 

so usklajena ekipa.   Po zaključku 

vaje smo opravili vrednotenje in 

počistili vsak svojo omarico v 

orodišču.   
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Zadnja poletna vaja   

Po predhodnem dogovoru in na poziv se je na jesensko nedeljo zbralo 12 

gasilcev PGD Grahovo. Tokratna vaja ni 

potekala kot običajno v gasilskih 

oblačilih, saj je bil njen namen nekoliko 

drugačen. Operativni člani so pregledali 

in očistili svoje omarice. Vsi trije skrbniki 

gasilskega parka so poskrbeli, da se je 

znotraj in zunaj očistilo vsa tri vozila. 

Skupaj s podpredsednikom in 

namestnikom poveljnika se je pregledala 

tudi vsa oprema. Pred večjim nakupom 

gasilske opreme v  prihodnosti se je 

preverilo delovanje vseh orodij - od 

motorne žage, motorne črpalke, vse v vozilih, pregledalo se je izolirne dihalne 

aparate.  Naslednji nakup  opreme bo najverjetneje zajemal nekaj drobnarij, 

motorno žago, 2 tlačni posodi, pretežno pa osebno zaščitno opremo mladih 

operativnih gasilcev. Pod budnim očesom predsednice  so se ponovno 

pospravile police v orodišču in počistila tla.  Končni rezultat vaje je bil več kot 

odličen.  

 
Vaja z novo motorno žago   
 
Na zadnjo nedeljo v septembru smo gasilci imeli še eno vajo, da polovimo 

spomladanski manjkajoči del vaj. Imeli smo dober razlog: preizkusiti novo 

motorno žago. Vaje se je udeležilo 15 operativnih članov.  

 
 

http://www.pgd-grahovo.si/images/vaja1_12_9_2020.jpg
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 Trije so ostali pred domom in urejali novo 

nabavljene drobnarije v večjem vozilu. 

Ostali pa smo po navodilih vodje vaje, 

častnika Martina Mišiča, očistili drugo 

stran potoka za domom.   

Motorno žago je največ uporabljal 

operativni član Matej Kovač, ki ima tečaj za 

varno delo z motorno žago. Ostali smo 

sproti odnašali manjše veje, z vozilom 

GVGP-1 in vitlom pa smo izvlekli večje veje.  

Tako smo obnovili tudi znanje delovanja 

vitla.  

Lepo smo uredili 

brežino potoka, 

saj je manjše 

drevje in grmovje 

že kar dobro 

segalo v ograjo 

ob našem 

balinišču. Tako 

bo pretočnost 

potoka  boljša.  

Nekaj malega 

grmovja je še 

ostalo za senco 

balinišču ali pa za 

vajo naslednje 

leto. 

 

 

http://www.pgd-grahovo.si/images/vaja_motorna_zaga/00.jpg
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VETERANI 

Prvi sestanek veterank po Koroni   

22.6. so imele veteranke prvi sestanek in se odločile, da po prazniku Dneva 

državnosti začnejo z vajami. Marija Čuk, članica PGD Grahovo z najdaljšim 

stažem, dobrih 68 let, dolgoletna desetarka ženske veteranske tekmovalne 

ekipe, je ravno na prvem sestanku 

dobila zamenjavo. Nova desetarka 

je Milena Vesel, ki je tekmovalka že 

skoraj 20 let.  Iskrena hvala Mariji 

za dolgoletno delo v domačem 

društvu. Mileni pa uspešno naprej. 

Ker pa so bila  v drugi polovici leta 

tekmovanja odpovedana, se Milena 

še ni uspela preizkusiti v novi vlogi. 

Upajmo, da bodo veteranke novo 

desetarko preizkusile naslednje 

leto. 

                                                

RAZNO 

Občinska priznanje 2020    

Med letošnjimi prejemniki priznanj Občine Cerknica je tudi Ksenija Preželj. 

Prejela je Zlato taborsko priznanje.  

Rojena prava Gorenjka, kot si sama pravi, se je Ksenija Preželj pred skoraj 

tremi desetletji iz Ljubljane priselila v Grahovo, kjer si je ustvarila prijetno 

domovanje in  tako postala zavedna Notranjka. Kot prišlek, je bila in je še 

vedno,  neobremenjena  z ljudmi - kdo je kdo, čigav je, komu pripada. S svojo 

pozornostjo in svojim širokim pogledom na ljudi, je marsikomu omogočila 

http://www.pgd-grahovo.si/images/veteranke_sestanek.jpg
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lepše in kvalitetnejše življenje. Za to so ji hvaležni mnogi mladi - za katere ima 

še poseben posluh, socialno šibki, starejši pa tudi drugi krajani in občani. Pred 

ničemer si naša Ksenija ne zatiska oči. Nikoli ji ni odveč potrkati na katerekoli 

vrata državnih ali občinskih inštitucij za karkoli ali kogarkoli. Pa naj bo to za 

ureditev okolice, prehoda za pešce, iskanje pomoči sočloveku. S pravim 

pristopom in vztrajnostjo ji je marsikaj uspelo. Njeno delovanje in 

sodelovanje na različnih področjih nam izboljšuje kvaliteto življenja. Ne 

smemo pozabiti tudi na  njeno izredno skrb za vse živali. Njena največja skrb 

pa so  številne  zavržene mucke. 

Drugi mandat sodeluje v Odboru krajevne skupnosti Grahovo, vendar je 

njeno delovanje  in njen pogled mnogo širši. Imejmo jo za vzgled, saj  žal, v 

sodobni družbi, čedalje bolj  vsak gleda le zase. 

Zelo dejavna je  v domačem gasilskem društvu v Grahovem. Članica je postala 

leta 2001, kot ena od tekmovalk v tekmovalni ekipi veterank. 

Leta 2006 in 2007 je bila članica gradbenega odbora pri gradnji  novega 

gasilskega doma. Da imamo sodoben dom je tudi njena velika zasluga. Pa ne 

le, da je fotografsko spremljala in dokumentirala celotno gradnjo, temveč je 

aktivno sodelovala v gradbenem odboru in poskrbela za velik del logistike. 

Četrti mandat je članica upravnega odbora društva, kar kaže na to, da še 

vedno dobro sodeluje  z mladimi. Bila je tudi  tajnik društva. Predsednica 

komisije za veterane v društvu pa je že vrsto let. S svojim organizacijskim 

znanjem in izkušnjami še vedno odlično skrbi za domače veteranke in 

veterane. V ekipo, katero vodi že skoraj dvajset  let, vključuje  nove 

veteranke. Organizira   enodnevne  ekskurzije, na katerih se družijo in 

izobražujejo. Obiskuje starejše gasilce in druge krajane ob okroglih jubilejih 

in skrbi, da se nikogar ne pozabi. Vestno opravlja tudi druge naloge, ki jih 

prejme na sejah upravnega odbora in tako konstruktivno deluje v društvu. 

Med drugim ureja dokumentacijo za izvedbo prireditev in skrbi za zgodovino 

društva. 
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Aktivna je tudi širše – na ravni GZ Cerknica in regije, kjer deluje v komisiji za 

veterane.  S svojim delovanjem skrbi za krepitev in utrjevanje delovanja in 

dobrega ugleda gasilstva. 

Med drugim je tudi aktivna članica Pustnega društva zadnjih 25 let. Takoj, ko 

je zapustila prestolnico in si uredila svoj novi dom v Grahovem je aktivno 

pristopila k delovanju društva. Najprej je bila zelo aktivna v skupni Coprniška 

kuhinja, kjer je s svojo energijo postavila skupino na visok programski nivo. 

Coprnice so vedno kaj skuhale, da smo z dobro voljo pregnali zimo. Aktivno 

se je vključila v delo društva in v času od 2005 do 2012 leta vodila društvo kot 

predsednica. Prav gotovo je najbolj odmeven njen prispevek v delu 

Organizacijskega odbora, ki vsako leto organizira teden pustnih prireditev. Z 

vso vestnostjo in natančnostjo pripravi in uredi vse potrebne dokumente za 

pridobitev dovoljenj za izpeljavo pustnih prireditev. Vestno opravlja delo 

tajnika društva. Aktivna je na vse ostalih področjih, kjer začuti, da je potrebna 

pomoč. Ksenija se je zelo lepo vklopila v društveno delo Notranjcev, kar je 

včasih zelo težko, saj smo znani po zaplankanosti in svojeglavosti. To ji je 

uspelo in ji čestitamo, da je več kot četrt stoletja zdržala v naši družbi. 
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Njenih prostovoljnih ur danih širši lokalni skupnosti, gasilski organizaciji,  in 

pustnemu društvu ni mogoče prešteti.  

Ksenija iskrena hvala za vse v imenu Prostovoljnega gasilskega društva 

Grahovo, Krajevne skupnosti Grahovo in Pustnega društva Cerknica kot 

predlagateljev. 
 

 
Obnova dvorane   

V mesecu avgustu so se začela obnovitvena dela v dvorani gasilskega doma: 

brušenje parketa, beljenje, menjava mize za akustiko, menjale so se  lamelne 

zavese, ki  poživijo prostor  in ga dodatno zatemnijo  ob uporabi projektorja. 

Dvorano krasijo stare  gasilske slike, večina iz leta 1928, ko je bil prevzem našega 

prvega vozila - stare brizgalne. Nova je tudi vitrina,  kjer je razstavljen naš stari 

prapor. Obnovitvena dela so bila končana v mesecu požarne varnosti, saj je bil 
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takrat  planiran Dan odprtih vrat in možnost ogleda v sklopu drugih dogodkov. 

Žal zaradi  aktualne situacije to ni bilo mogoče. Hvala KS Grahovo, ki nam je 

sofinancirala obnovo.    Kljub zunanjim izvajalcem obnovitvenih del,  je bilo 

potrebno postoriti še marsikaj.  Hvala vsem sodelujočim članom. Upajmo, da se 

bomo kmalu lahko družili v njej. 

 

PRIREDITEV ZA OTROKE IN PRIŽIG LUČK 
Letos odpade prireditev za otroke s prižigom lučk. Vseeno se sprehodite ali 

zapeljite po vasi in mimo doma. Običajnega dogodka res ne bo,  se bomo pa 

malo potrudili z novoletno okrasitvijo pred domom. 

Najbolj pridnim članom društva pa bo Božiček nekaj spustil skozi dimnik ali 

pa pustil pred vrati. 

 

NOVOLETNI KOLEDAR  
 

Tudi letos boste vsi krajani Bloške Police, Bločic in Grahovega prejeli 

novoletne koledarje skupaj s položnico,  predvidoma  predzadnji in zadnji 

vikend v decembru. Koledarje in položnice boste našli v nabiralnikih. Donacije  

lahko nakažete:  
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Zbrana sredstva bomo namenili nabavi osebne opreme in dopolnitvi 

opreme za našega večje vozilo GVC 16/25. 

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prihajajočem letu želimo vsem vesele božične praznike ter 

 zdravo in  srečno novo leto 2021! 

Upravni odbor  PGD Grahovo 

 

 

 

 

 

Novice pripravili: Mojca Intihar, Nejc Gornik , Andreja Mele, Ksenija Preželj, Lan Soko,  

Izdalo PGD Grahovo, odgovarja predsednica društva Mojca Intihar, december  2020 


