
 

Spoštovane gasilke in gasilci ter ostale krajanke in krajani   

Grahovega, Bločic ter Bloške Police !  

Po zaključku počitnic smo zakorakali v zelo razgibano jesen. Aktivni smo 

bili na vseh področjih naše dejavnosti. Od tekmovanj, izobraževanj do 

intervencije, ki jo je ponovno povzročila mati narava. 

Pionirji so se sredi septembra udeležili 17. Državnega tekmovanja v gasilski 

orientaciji, ki je potekalo v Svetem Juriju ob Ščavnici. Konec septembra  so 

se mladinci udeležili  4. tekmovanja za prehodni pokal Martin Krpan v 

disciplini »mokra vaja s hidrantom«.  

V oktobru, mesecu požarne varnosti, so potekale številne aktivnosti. 

Izvedli smo sektorsko vajo skupaj s 

PGD Martinjak, PGD Žerovnica in 

PGD Gornje Jezero. V gasilnem 

domu PGD Grahovo je potekalo 

izobraževanje pionirjev in 

mladincev za čin pionir gasilec, 

mladinec gasilec. Tečaj  z izpitom je 

opravilo 17 pionirjev in mladincev. 

V soboto, 25. oktobra, so se naši pionirji, mladinci in pripravniki udeležili 

občinskega kviza v Novi vasi. Popoldne pa smo imeli dan odprtih vrat  PGD 

Grahovo. Prikazali  smo vozila in opremo, gašenje začetnih požarov, 

oživljanje z avtomatskim defibrilatorjem, ki ga imamo v domu, ter nudenje  
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prve pomoči.  Preizkušali  smo gasilnike in ponudili možnost nabave le-teh. 

Ob zaključku dneva  smo imeli še skupno vajo s PGD Žerovnica. Vsi skupaj, 

mladi in malo manj mladi, smo si v mesecu oktobru nabrali kar nekaj novih 

znanj in izkušenj.   Le-te pa smo že potrebovali v deževni noči na 7. 

november, saj je ob obilnem deževju voda ogrožala številne stavbe na 

našem območju. V dneh poplav smo na pomoč  priskočili tudi sosednjim 

društvom ter društvom v GZ Loška dolina. Poskrbeli smo tudi za razdelitev 

vode Rdečega križa. Na intervencijah je sodelovalo  29 naših članov in 

članic v dnevnih in nočnih dežurstvih. 

Končuje se za gasilce in vas, ostale krajanke in krajane,  nepozabno leto. 

Naš gasilski podmladek si ga bo zapomnil po letovanju na Rogli, nekateri 

po poplavah,  čisto vsi pa po žledolomu. Ob koncu  leta se zahvaljujem 

predvsem vsem našim gasilcem in tudi ostalim, ki so kakorkoli  sodelovali  

na letošnjih  intervencijah in po najboljših močeh pomagali krajanom, 

sosedom, … Grahovega, Bločic ter Bloške Police ter sosednjim društvom.  



Pripravljenost in sposobnost, da pomagamo  ljudem v nesrečah in hkrati 

negujemo prostovoljstvo, je v današnjem  času dragocena vrednota.  

Ohranimo jo. 

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

družinskega in prijateljskega druženja in da nam bo mati narava bolj 

naklonjena. Z gasilskim pozdravom: 

Na pomoč ! 

                                                                                    Poveljnik PGD Grahovo                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                    Darko Nanut 
 

 

PIONIRJI IN MLADINCI; avtor Nejc Gornik in Mojca Intihar  

Državno tekmovanje pionirjev in mladincev v 

orientaciji   

Po poletni pavzi in uživanju gasilske mladine PGD Grahovo na Rogli 

(poročilo z Rogle je objavljeno na spletni strani društva http://www.pgd-

grahovo.si/images/Rogla.pdf) se je v začetku septembra začelo pestro dogajanje 

za naše najmlajše. 

V soboto, 13. septembra 

2014, so se pionirji udeležili 

17. Državnega tekmovanja 

pionirjev in mladincev v 

gasilski orientaciji, ki je 

potekalo v Svetem Juriju ob 

Ščavnici. Matic Mele, Jan 

Hašič in Tim Kovač so se pod 

mentorstvom Mojce Intihar in 

Nejca Gornika v težkih vremenskih pogojih in hudi konkurenci najboljših 
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ekip v državi uvrstili na 22. mesto. Podrobni rezultati tekmovanja so 

objavljeni 

na:http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Mladina/rezultati_orietnacija_drz

avna_2014.pdf 

V soboto, 27.9.2014, je v 

organizaciji PGD Velike Bloke 

potekalo IV. Tekmovanje 

mladincev za pokal Martin 

Krpan. Mladinci so se na 

tekmovanju pomerili v 

disciplini »mokra vaja s 

hidrantom«.  Ekipa PGD 

Grahovo pod mentorstvom 

Mojce Intihar in Nejca Gornika se je v konkurenci sedmih ekip odlično 

odrezala in osvojila končno 3. mesto! 

Izobraževanje pionirjev in mladincev  

V sklopu aktivnosti ob 

mesecu požarne varnosti 

je v soboto, 11. oktobra 

2014, v gasilskem domu 

PGD Grahovo potekalo 

izobraževanje pionirjev in 

mladincev. Predavanja za 

naše najmlajše sta vodila 

mentorja Mojca Intihar in 

Nejc Gornik, v praktičnem delu pa sta se nam pridružila še Marko Debevc 

in Lan Soko. Pionirji so pridobivali znanje s področja »bronaste značke«, 

mladinci pa »srebrne«.  
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Občinski kviz gasilske mladine 

V soboto, 25.10.2014, smo se udeležili Občinskega kviza gasilske mladine, 

ki je potekal v OŠ Nova vas. PGD Grahovo so zastopale 4 ekipe, in sicer: 

Maša N., Tim R., Tina (pionirji); Samo, Brin, Žiga (mladinci); Jan, Gašper, 

Miha Š. (mladinci); Marija, Matej, Borut (pripravniki). 

V različnih težavnostnih stopnjah oz. kategorijah so se pomerili v znanju 

gasilske tematike (drži/ne drži), prve pomoči, požarne preventive, 

gasilskega znanja (od 5 do 0), 

štafetnega vezanja vozlov in 

poznavanja gasilskega orodja. 

Zasedli smo zlato sredino. Poudariti 

velja, da smo imeli prvič na 

tekmovanju tudi ekipo pripravnikov! 

Osvojili smo ogromno teoretičnega 

znanja, ki je dandanes zelo 

pomembno. Letošnja tekmovanja smo 

zaključili s pico, saj je bil krof v Novi 

vasi premajhen. 

 

Pohod z baklami na noč čarovnic 

V petek, 31.10.2014, na noč čarovnic, se  je 29  pionirjev, mladincev, 

njihovih mlajših sestric ter nekaj  staršev  udeležilo pohoda z baklami. 

Pogrešali smo le naše pionirke in mladinke. V imenu Društva ljubiteljev 

Križne jame in kmetije z nastanitvijo Tekavča ograda nas je na pohod  

povabil g. Miro Kunstek, ki  je  pohod tudi vodil.   

Ob 17. 30 smo se dobili pred gasilskim domom in se odpeljali  na kmetijo v 

Tekavčo ogrado.  Tam nas je počakal g. Miro in drugi udeleženci pohoda. 



Popili smo  čaj, si razdelili bakle,  jih prižgali  ter odkorakali. Na poti smo se 

ustavili pri ruševinah gradu Šteberk, pri bunkerju ...  Ob postankih smo 

poslušali zgodbe o graščaku,  o medvedih, pogledali  notranjost bunkerja.  

Slišali smo celo tuljenje volka - noči čarovnic primerno. Pohod je trajal 

dobri dve uri, tako da so nam bakle čisto pogorele.  Po temnem povratku 

smo se na kmetiji dobro okrepčali, si ogledali film in  prisluhnili predavanju 

o »raupšicanju«  rib na Cerkniškem jezeru. Vrnili smo se okrog pol desetih. 

Bil je lep jesenski večer, ki  ga je naša mladina  prijetno preživela ob 

druženju v naravi (brez računalnikov).  

 

VETERANI; avtor Ksenija Preželj  

Srečanje članic Notranjske regije v Hotedršici 

Srečanje članic Notranjske regije je bilo letos v Hotedršici, kjer nam je 

Damjan Barut iz Logatca predstavil napotke za prebivalstvo v času nesreč 

in drugih neprijaznosti. Dolgo se je zadržal pri analizi letošnjih poplav na 

Notranjskem, saj je kot član CZ videl številne težave prebivalstva, ki so 

izhajale prav iz nepripravljenosti ter oklepanja miselnosti, da se meni pa 

ne bo nič zgodilo. Posebno nam je položil na 

srce, da si natančno preberemo in osvojimo 

vse, kar je zapisano na spletni strani 

www.sos112.si/Uprava RS za zaščito in 

reševanje/, kjer so razdelani ukrepi za vse 

prilike: varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, zaščita, reševanje in pomoč, 

napotki prebivalcem, opazovanje in 

obveščanje ter klic v sili 112. Pozval nas je, 

da se morajo družine o tem pogovoriti in si 
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razdeliti naloge še v času, ko je vse v redu. Premisliti moramo, kaj vse 

lahko sami naredimo, da bo ob morebitni poplavi ali drugi nesreči manj 

škode in žalosti. Vsa čast gasilcem in CZ, saj rešujejo trenutne situacije, ki 

so krute, neverne in za marsikoga težke. Predavanje je bilo eno boljših 

zadnje čase in nas vse skupaj usmerja v premislek in premik, da ni več kaj 

čakati, temveč se moramo pripraviti. Tako gasilci kot člani CZ so tudi na 

razpolago za pojasnila.  

Na pomoč !         

 

Izlet veteranov na Kras 

Tudi letošnjo jesen so veteranke in veterani v organizaciji Komisije za 

veterane pri občinski  gasilski zvezi odšli na celodnevni izlet. Tokrat so 

obiskali Kras. Ogledali so si Pršutarno Lokve in bili deležni prijaznega 

sprejema v domačem gasilnem domu. Vreme je bilo prijazno, zato so malo 

pohajkovali okoli ter pozno popoldne  prišli v  Tomaj, kjer so posedeli in se 

družili, kar je bil tudi osnovni namen. Izlet je bil prijeten, zanj je bilo veliko 

zanimanja. 

 

Veseli december  

Po 20. decembru vas bomo obiskali  z gasilskim koledarjem. Zbrana 

sredstva bomo namenili za nakup novih zaščitnih oblek, ki bodo 

primernejše na intervencijah, kakršnim smo bili priča  v minulem letu. 

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

2015. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in prispevek k razvoju našega 

gasilstva. 

 



 

Vse krajane  Grahovega,  

Bločic in Bloške Police, vabimo 

v soboto, 20.12.2014 ob 17.00 uri 

pred gasilski dom v Grahovo,  

kje bomo skupaj 

prižgali novoletne lučke in se  

okrepčali ob čaju in dišečem kuhančku.  

 

Vsem  članom društva ter  

krajankam in krajanom,  

ki z naklonjenostjo spremljate  

naše  delo in sodelujete z nami,  

želim v novem letu 2015  

predvsem veliko  zdravja in  

osebne sreče ! 

 

    Predsednik PGD Grahovo 

                                       Bogdan Kočevar l.r. 

 

 

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