Spoštovane krajanke in krajani, gasilke in gasilci Grahovega, Bločic ter
Bloške Police !

Za nami je še eno nenavadno leto. Upam, da se ga bomo čez nekaj let le še
bledo spominjali, tako, kot se spominjamo žledoloma iz leta 2014. Sicer pa
smo se v društvu že kar navadili na to koronsko situacijo. Razmišljajmo in
delamo pozitivno, naj nas povezuje in ne razdvaja. Pogovarjamo se o lepih,
zabavni stvareh, recimo kako bomo leta 2024 praznovali 100 letnico društva.
Ostajamo solidarni krajani, da nam bo vsem življenje v naših lepih krajih še
naprej prijetno.
Ob koncu leta se običajno v društvih naredi analiza preteklega leta. Letošnje
gasilsko leto je bilo že bolj živahno kot lansko. S svojo dejavnostjo smo se
prilagajali situaciji, vendar žal ne na vseh področjih.
Operativne zadeve so tako rekoč potekale normalno, saj so se naši operativni
člani veliko izobraževali, imeli vaje, žal pa je bilo tudi veliko intervencij v
primerjavi s preteklimi leti.
Opremo, predvsem osebno, smo nabavili skladno z vizijo in sklepom
upravnega odbora. Vzdrževali smo vozila, dom, opremo v domu, preoblekli
smo tudi stole v pisarni, ki pa so bili s strani upravnega odbora žal
uporabljeni le dvakrat. Trenutna situacija nam narekuje, da se raje
dogovarjamo korespondenčno.
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Ekipa veterank se je družila v poletnih mesecih na kavi in skromno praznovala
20 letnico obstoja ter septembra obiskala Roglo.
Nekaj članic se nas je zbralo ob okroglem jubileju ene od članic. Za izlet na
morje članice letos nismo našle časa.
Najbolj zapostavljen del društva v tej situaciji je naša mladina. Letos niso
imeli ne vaj, ne tekmovanj, tudi včlanili nismo nikogar.
Nekaj pomembnejših aktivnosti smo strnili v prispevke v nadaljevanju naših
Novic. Večino ste že lahko prebrali na naši spletni strani, kjer imamo shranjen
tudi arhiv Novic iz preteklih let.

Spoštovane krajanke in krajani, gasilke in gasilci
Grahovega, Bločic ter Bloške Police,
Želim vam, da bi v letu, ki prihaja imeli trdno oporo, moč za viharne dni in
vselej pogled proti soncu. Naj vam novo leto prinese čim več lepih stvari,
naj bodo pozabljeni vsi dvomi in skrbi, uspeh naj vam povsod sledi,
sreča, veselje, ljubezen, razumevanje in zdravje, naj med vami tli!

Predsednica PGD Grahovo
Mojca Intihar, VG
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MLADINA
Žal še vedno na počitnicah. Z delom in aktivnostmi začnemo spomladi.

OPERATIVA
Vaja - IDA • 22. 5. 2021
Vodja
vaje,
pomočnik
poveljnika za naprave za
zaščito dihal, Rajko Intihar je
na prvi majski vaji predstavil
in osvežil znanje o IDA
(izolirni dihalni aparat) in
prikazal način namestitve.
Gasilci so vadili pravilno
namestitev aparata in hkrati
preizkusili
njegovo
delovanje. Po vaji je sledila namestitev nove jeklenke ter seveda odhod na
polnjenje izpraznjenih jeklenk. Pogovorili smo se tudi o dodatnem nakupu
nosilca in jeklenke. Vaje se je udeležilo 8 gasilcev.

Vaja - penilo • 28. 5.2021
Vodja druge vaje v maju je bil poveljnik društva Nejc Gornik. Vaje se je
udeležilo 15 operativnih članov. Teme na vaji so bile: gašenje požara preko
motorne črpalke GVC 16/25 in napad preko visokotlačne črpalke vozila
GVGP-1 ter na koncu še test gašenja prikolice s penilom. Vaje se je udeležilo
15 gasilcev, ki so po končanem uradnem delu analizirali vajo in izmenjali
izkušnje.
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Vaja - notranji napadi • 4. 6. 2021
Vaje z izvozom iz orodišča, nameščanjem IDA
med vožnjo in nato notranji napad v pritličju
gasilskega doma ter napad preko lestve na

balkon, je vodil pomočnik poveljnika
Martin Mišič. Zelo naporne,
obenem pa poučne vaje, se je
udeležilo 15 članov.
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Vaja - gozdni požar • 13. 7. 2021
Julijska vaja ni bila v naprej napovedana. Vodil jo je namestnik poveljnika
Luka Ris. Vaje smo se udeležili z vozili GVC 16/25 in GVGP-1. Uporabili smo
visoki tlak iz obeh vozil ter razpihovalnik in naprtnjače. Na koncu, ob
polnjenju vozil, smo preverili še dostopnost in delovanje novega hidranta.
Vaje se je udeležilo 9 gasilcev. Ob koncu vaje so vse operativne člane v domu
čakale nove majice, da se jih bodo v bodoče preoblekli po vaji ali intervenciji.

Vaja - hiška • 20. 8. 2021
Vodja vaje v avgustu je bil Anže Intihar.
Vaje se je udeležilo 10 naših članov.
»Gasili« smo hiško vaške mladine na
robu gozda. Dostop do tam je bil precej
težaven zaradi visoke podrasti in
velikega števila cevi za gašenje. V hiško
so vstopili gasilci z izolirnim dihalnim
aparatom, nato pa še preizkusili nov
ročnik. Hiška je pred nekaj leti enkrat že pogorela. Mesto je težko dostopno,
hidrant precej oddaljen, zato je bila taka vaja na mestu. Na koncu smo se
pogovorili kako bi bilo v primeru drugačnih okoliščinah (tema, mokro,..).
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Vaja - stara šola • 10. 9. 2021
10.9.2021
smo
imeli
operativni člani PGD Grahovo
napovedano vajo. Z ReCO
Postojna smo se dogovorili za
dva radijska kanala, saj smo
želeli vaditi tudi komunikacijo
po
radijskih
postajah.
Zbrali smo se v gasilskem
domu in na poziv izvozili na
intervencijo. „Požar“ je bil
lociran v stari šoli na sredini vasi, v kateri sta bili ujeti tudi dve osebi.
Izvozili smo z vsemi tremi vozili GVC 16/25, GVGP1 in GVM. Uredili smo
napajanje vozila iz hidranta, dva notranja in en zunanji napad. Vadili smo
postavitev cevovoda za napad v drugo nadstropje. Na koncu je sledila kratka
analiza
vaje
ter
urejanje
in
pospravljanje
orodišča.
Skupaj z vodjo vaje, Maticem Gornikom, je na vaji sodelovalo 18 operativnih
članov ter 2 mladinca.

Vaja - potres na Bločicah • 15. 10. 2021
Oktober je posvečen požarni varnosti. Vsako leto ima svojo osrednjo temo,
letos z naslovom: »Po
potresu lahko tudi zagori!«
Letošnjo vajo smo posvetili
ukrepom ob potresu;
reševanju ponesrečencev
izpod ruševin s stabilizacijo
vhoda in dvigovanjem
bremen. Vaja je potekala
na Bločicah, pripravil jo je
Martin Mišič. Najprej nam
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je osvežil in podal nekaj teoretičnega znanja potem pa razdelil naloge. Našo
ponesrečeno lutko Lojzeta smo večkrat uspešno rešili.

Sektorska vaja v Žerovnici
Oktobru, mesecu požarne varnosti, je bila
posvečena tudi sektorska vaja vseh 4 društev
sektorja. V Žerovnici se je zbralo 33 gasilcev iz
Žerovnice, Grahovega, Gorenjega Jezera in
Martinjaka. Letos je vaja potekala v organizaciji
PGD Žerovnica in tamkajšnjega poveljnika
Mitja Herblana. Vodo smo s pomočjo cevi in
prenosnih motornih brizgaln potegnili od
gasilskega doma pa vse tja do cerkve na
hribu.
Grahovci smo bili na koncu
verige. Ob cerkev smo postavili lestev in se s cevmi povzpeli na vrh. Na koncu
je sledil postroj in analiza vaje poveljujočih. Skupen zaključek je bil, da je bila
vaja uspešna. Velik pomen vaje je tudi v dobrem sodelovanju med društvi
sektorja.

IZOBRAŽEVANJE OPERATIVNIH ČLANOV
Usposabljanja za specialnosti • Junij do november 2021
Usposabljanja gasilcev za delo s helikopterjem so se v juniju udeležili trije
člani; Matej Žnidaršič, Anže Intihar in preko PIGD Kovinoplastika Lož Martin
Mišič, ki je tudi naš član. Teoretično izobraževanje je potekalo v ICZR Ig,
praktičen del pa naslednji dan v Polhovem Gradcu. Fantje so bili navdušeni
nad tečajem.
Usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov–MODUL A, ki je trajalo
dva cela dneva v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani, so
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se udeležili in ga uspešno zaključili Gašper Mele, Matej Kovač, Klemen
Polovič in Brin Soko.
Teoretični del tečaja gašenje notranjih požarov–MODUL A sta že spomladi
preko video konference poslušala Peter Janeš in Borut Intihar. Praktični del
sta opravila v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežano in ga
uspešno zaključila.
Obnovitvenega tečaja za IDA - specialnosti za dihalne naprave, se je v
novembru udeležil in ga uspešno opravil Sašo Švigelj. Tečaj je potekal v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Tečaj za čin višjega gasilca
Tečaj za višjega gasilca ali po starem, vodjo skupine, je potekal v času od 20.
septembra do 20. novembra, vsako soboto popoldan in nedeljo
dopoldan. Teoretični del je potekal v naši dvorani, praktični del pa v
industrijski coni in pri stari šoli na Rakeku.
Skoraj sto urni tečaj je v organizaciji Gasilske zveze Cerknica obiskovalo kar
8 naših operativih članov: Borut Intihar, Samo Intihar, Peter Janeš, Matej
Kovač, Jan Leskovec, Gašper Mele, Brin Soko in Miha Šušnjar. Tečaj se je
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uspešno zaključil. Bodoče višje gasilce čaka le še teoretični in praktični
izpit pred strokovno komisijo.

Hvala poveljniku GZ Cerknica in vodji tečaja, Zdravku Novaku, hvala
njegovemu namestniku, Klemnu Purkartu, vsem predavateljem in vsem
inštruktorjem za njihov trud, sploh v teh nenavadnih časih. Situacija s korono
se zaostruje, tečaj pa je kot radi rečemo »pod streho«.
Čestitke vsem za opravljene specialnosti in tečaje.

INTERVENCIJE
Požar drvarnice • 9. 1. 2021
V naselju Grahovo so gorela drva v kurilnici stanovanjskega objekta. Požar so
že gasili občani pred prihodom 15 gasilcev PGD Grahovo z vsemi tremi vozili,
9

ki so požar dokončno pogasili in iznesli ožgana drva iz objekta. Intervencija za
gasilce PGD Žerovnica, PGD Martinjak in PGD Gorenje Jezero je bila med
potjo preklicana.
Požar tovornega vozila • 6. 2. 2021
Na cesti Grahovo – Bločice je prišlo do vžiga
žaganja na kamionu. Posredovali so gasilci PGD
Cerknica in 15 članov PGD Grahovo, ki so na kraju
dogodka pogasili žaganje. Delno je požar pogasil
že voznik kamiona. Gasilci PGD Cerknica so na
koncu s termo kamero pregledali tovor in
prikolico z vozilom.
Požar in nesreča skoraj ob isti uri • 2. 4. 2021
Ob 15.26 si je pri naselju Bločice občan pri delu
v gozdu poškodoval nogo. 10 gasilcev PGD
Grahovo je pomagalo reševalcem pri oskrbi in
prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.
Ob 15.29 je pri naselju Lipsenj gorela trava in
grmovje. Požar na površini okrog dveh hektarov
so pogasili gasilci PGD Žerovnica in PGD
Grahovo.
Intervenciji sta potekali skoraj istočasno, tako je
prvih 10 gasilcev odšlo proti Bločicam na pomoč
ponesrečencu z GVC-16/25 in GVM-1.
Proti Lipsenju pa 4 naši gasilci z GVGP-1.
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Pomoč ob poplavah v Cerknici • 17. 5. 2021
Zaradi pričakovanega razlivanja ob
vodotoku Cerkniščica v Cerknici se je
17.5.2021 aktiviralo štab OŠCZ Cerknica
in 10 enot iz GZ Cerknica, med njimi tudi
PGD Grahovo. Intervencije se je
udeležilo 5 gasilcev. Pomagali smo pri
postavljanju protipoplavnih zaščit. Na
srečo se je kmalu po našem prihodu
situacija začela umirjati.
Požar kurilnice • 24. 5. 2021
V naselju Martinjak je gorelo v kurilnici
stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci
PGD Martinjak, Grahovo in Žerovnica, ki so
požar pogasili. V požaru je zgorela peč,
toplotna črpalka, celotna el. napeljava.
Sredi noči je gasilo 26 gasilcev, med njimi je
bilo 14 operativnih članov PGD Grahovo.
Požar v naravi • 6. 8. 2021
Ob cesti pred naseljem Grahovo je gorelo tudi
v naravi. Požar suhe trave in podrasti na
površini okrog petdeset kvadratnih metrov so
pogasili 4 gasilci PGD Grahovo. Ker pa je šlo za
večjo količino sena, so ga proti večeru
preventivno še premetali in polili z vso vodo iz
našega večjega vozila GVC 16/25.
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VETERANI
KORAK V ENAINDVAJSETO LETO
V juniju so veteranke in
veterani ob skupni kavici
proslavili več kot dvajset let
veteranske
tekmovalne
ženske skupine. Pozdravila
jih je tudi predsednica
društva Mojca Intihar in
vsaki poklonila šopek. Vsa
leta tekmujejo v skoraj
nespremenjeni
ekipni
sestavi, le nekaj pomladitev
je bilo vmes. Spadajo med najstarejše gasilke in odkar so dosegle povprečno
starost nad 70 let, ne štejejo več. Tudi v širši in daljni okolici ni podobne
skupine in uživajo velik ugled. Nagradila jih je tudi Občina Cerknica s
posebnim priznanjem. Z leti so nekoliko izgubile na hitrosti, nikakor pa ne v
natančnosti in pravilni izvedbi vaj. Dvakrat so se uvrstile na državno
tekmovanje in bile ponosne. Udeleževale so se številnih tekmovanj širom
Slovenije ter se vedno solidno uvrstile. Spoznale so druge tekmovalke in
tekmovalce ter zanimive kraje. Vse to ne bi dosegle, če jih ne bi podpiralo
domače društvo, posebno oba predsednika Rajko Intihar in Bogdan Kočevar,
ki sta jim poleg sedanje predsednice, omogočala pogoje njihovega delovanja.
V teh dveh desetletjih se je v PDG Grahovo veliko dogajalo. Naredili smo nov
gasilski dom in organizirali številne prireditve za vse gasilce in gasilke, kot tudi
za veterane. Poseben poudarek je bil dan izobraževanju in usposabljanju
posameznih starostnih skupin. Vsako leto so se temeljito pripravljale na
tekmovanja, se družile in enkrat mesečno šle na skupno kavo v Bazo.
Obvezno so sodelovale pri skoraj vseh skupnih nalogah znotraj društva.
Posebno izpostavljamo njihovega mentorja Zdravka Novaka, ki jih je prvi
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organiziral in vsa leta – leto za letom usposabljal za tekmovanja ter jih ves čas
spremljal. Pogosto so ga dražili, če še ni obupal nad njimi, pa se je le nasmejal
in vodil stvari po pravi poti naprej. Veteranke so mu zelo hvaležne. Zadnja
leta se jim je pridružil tudi podpredsednik Komisije za veterane, Vinko
Žnidaršič.
Usmeritve GZS zelo izpostavljajo vključevanje starejših gasilk in gasilcev po
njihovih zmožnostih. Prav gasilska tekmovanja so tista, ki so dokaj dostopna
veteranom. To vključuje tudi druženje in sodelovanje v posameznih organih
in telesih gasilskega društva. Svojega predstavnika imajo veterani tudi v
Upravnem odboru in posebni Komisiji za veterane. Lahko rečemo, da so
dobro vključeni v delo društva, veselilo pa jih bo, če jih bo še več. Vse to
zadnje leto pogrešajo in čakajo, da bodo zopet šle v akcijo.

Bili smo na Rogli • 22. 9. 2021
Aktivni veterani PGD Grahovo smo se v sredo 22.9.2021 odpeljali na izlet na
Roglo, točneje Pod krošnje. Oboroženi z vsemi navodili NJZ - bili enkrat tudi
kontrolirani, smo bili hitro v Zrečah in še hitreje na Rogli. Bili smo kar malo
presenečeni, kakšno pravo »mesto« je gori. Posebej izstopa, zelo zanimiva,
pravijo tudi zelo akustična cerkvica. Povzpeli smo se na stolp in ni nas motil
veter in nekoliko hladnejše vreme. Sprehodili smo se še malo naokoli in
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odpeljali v Gorenje v gostišče Smogavc, kjer smo bili zelo prijazno sprejeti.

Jedača je bila za prste oblizniti. Počasi smo se odpeljali proti domu, seveda
po
tradiciji
čez
Trojane
po
krofe.
Hvala se vsem, ki so omogočili izlet in prijetno druženje. Posebna hvala
Zdravku Novaku, Emilu Uletu , Andreju Pelanu in predsednici Mojci Intihar.

RAZNO
Delovna akcija - orodišče • 28. 2. 2021
V nedeljo 28.2. smo imeli prvi spomladanski pregled in čiščenje vozil in
opreme v vozilih ter ureditev in čiščenje orodišča.
Delovne akcije so se udeležili in jo vodili vsi trije
skrbniki vozil ter 6 gasilcev.

Delovna akcija - Fužinka • 24. 6. 2021
Delovne akcije čiščenje grmovja okoli Fužinke se je
udeležilo 15 naših članov. Gonilna sila akcije je bila
predsednica društva, kateri je to nalogo zaupal
odbor Krajevna skupnost Grahovo, ki je akcijo tudi
finančno podprla. Po nekaj urah sekanja, vlačenja,
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čiščenja in kurjenja grmovja so bili rezultati očitni. Končali so skorajda v temi
in je malica ali bolje rečeno večerja iz roštilja še kako prav prišla.

Zgodovinska najdba
V preteklosti se je večina naše
zelo stare gasilske opreme
izgubila, zato nam je dragocena
vsaka najdba. Ob smrti našega
veterana, člana od leta 1948
Janeza Krajnca, se je našla
čudovita čelada iz leta 1928 z
napisom Grahovo. V hrambi jo
ima nečak Jure Krajnc. Upajmo, da nam bo krasila dvorano ob 100 letnici.

PRIREDITEV ZA OTROKE IN PRIŽIG LUČK
Tudi letos v telovadnici odpade prireditev za
otroke. Če bo možno kakorkoli prireditev izpeljat,
se bo to dogajalo zunaj pred domom in bomo
obveščali na oglasni deski pred trgovino in
domom, s sms sporočili in na spletni strani.
Vendar je večja verjetnost, da bo najbolj pridnim
članom društva Božiček nekaj spustil skozi dimnik,
če bo pa ta prevroč pa bo pustil pred vrati.

Lučke na domu pa že sijejo od sobote 11.12.2021.
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NOVOLETNI KOLEDAR
Letos bomo vsem krajanom Bloške Police, Bločic in Grahovega nosili
novoletne koledarje skupaj s položnico predvidoma v nedeljo, 26.12.2021.
Donacije lahko nakažete:

Zbrana sredstva bomo namenili, tako kot v preteklem letu, nabavi osebne
opreme in dopolnitvi opreme za našega večje vozilo GVC 16/25.
Zahvaljujemo se vam za vašo podporo.

Novice pripravili:
Mojca Intihar, Nejc Gornik, Matic Gornik, Ksenija Preželj, Andreja Mele
Izdalo PGD Grahovo, odgovarja predsednica društva Mojca Intihar, december 2021
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