Spoštovani gasilke in gasilci PGD Grahovo, vaščanke in vaščani vasi
Grahovo, Bločice in Bloška Polica !
Ob koncu leta vam želimo z novo številko Novic predstaviti dogodke in
aktivnosti, ki so letos zaznamovali naše društvo.
Hkrati se izteka tudi petletno obdobje vodenja našega društva. V tem
obdobju smo realizirali večino zastavljenih ciljev, ki si jih je UO zadal na rednih
sejah. Veliko truda in skrbi smo letos namenili tudi realizaciji nakupa vozila
GVM-1.
V društvu posvečamo veliko pozornosti družabnim srečanjem (tekmovanja,
gasilske ekskurzije za mladino, člane in starejše gasilce), ter uspešnem
sodelovanju s sosednjimi društvi in GZ Cerknica. Ker se zavedamo pomena
vključevanja mladine v gasilske vrste, smo veliko delali na izobraževanju
mladine. Ob tem se zahvaljujem vsem, ki ste do sedaj kakorkoli pomagali pri
realizaciji programov.
V letu, ki prihaja, društvo čaka veliko novih izzivov. V naslednjem mandatnem
obdobju želim novemu vodstvu veliko uspeha in močne volje za nove gasilske
uspehe. Verjamem, da jim bo to spelo, saj je društvo na zelo trdnih temeljih,
ki smo jih gradili skozi leta predsedovanja.
Spoštovani gasilci in gasilke, krajani in krajanke! Zahvaljujem se vam za
sodelovanje, podporo in zaupanje. Želim vam vesele božične praznike, v letu
2018 veliko pozitivnih misli, predvsem pa zdravja in osebnega zadovoljstva.
Predsednik PGD Grahovo, Bogdan Kočevar

IZOBRAŽEVANJE v letu 2017 , Mojca Intihar
Marca se je začel tečaj za višjega gasilca, ki je trajal 93 ur, zaključil se je v
mesecu juniju z zaključnim izpitom v skladu z novim načrtom izobraževanja.
Tečaj je uspešno zaključilo 21 tečajnikov GZ Cerknica. Iz PGD Grahovo se je
tečaja udeležilo 8 gasilcev, uspešno jih je zaključilo 6. Tako imamo 6 novih
Višjih gasilcev (VG).
Pionirji in mladinci so imeli izobraževanja skozi celo leto. Tako je letos 9
pionirjev in 9 mladincev uspešno opravilo izobraževanje, zaslužene čine
bodo prejeli na občnem zboru.

Novembra je potekalo izobraževanje za pionirje ob mesecu požarne varnosti.
Vsi pionirji so poslušali predavanje za bronasto značko in druga splošna
znanja o PGD ter o temi letošnjega meseca požarne varnosti, katerega slogan
je bil: »Ko nesreča se zgodi, naj bodo proste poti!« Sledil je še praktični del
pred domom. Zakurili so tri ognje in tako praktično spoznali trikotnik gorenja.
Novembra se je na Uncu začel tudi 146 urni tečaj za operativnega gasilca.
Tečaj pridno obiskuje 8 naših pripravnikov. Tečaj se bo zaključi marca 2018 in
upamo, da ga bodo vsi uspešno zaključil .

SVETI FLORJAN – zavetnik gasilcev; Mojca Intihar
Letos smo se pri
sveti maši že 9-ič
zbrali gasilci treh
društev. Maša za
žive in pokojne
gasilce
je bila
darovana v cerkvi
Sv. Kancijana na
Gorenjem Jezeru v
organizaciji PGD
Gorenje Jezero.
Popestrili so jo
pevci iz Ribnice.
Lepa pridiga g. župnika iz Loške doline o solidarnosti, tovarištvu se je
marsikomu vtisnila v spomin. Po sladki pogostitvi in slikanju, na čudoviti
lokaciji pred cerkvijo, smo se odpravili pred gasilski dom in se tam še
konkretno okrepčali, zaplesali in zapeli. Drugo leto bo jubilejna 10. tako
imenovana Florjanova maša, ki bo v Grahovem.

PREVZEM VOZILA GVM - 1 ; Andreja Mele, Mojca Intihar
Z zvoki slovenske
himne v izvedbi
pihalnega
orkestra
Kovinoplastike
Lož se je začela
slovesnost
ob
prevzemu novega
gasilskega vozila
GVM-1.
Ob

prazniku, ki je bil praznik vseh krajanov Grahovega, Bločic in Bloške Police, je
moderatorka prireditve toplo pozdravila goste, vse nastopajoče, župnika
Sandija Osojnika, častne člane društva, donatorje, predstavnike sosednje
gasilske zveze Loška dolina, vsa prostovoljna društva GZ Cerknica, pihalni
orkester Kovinoplastike Lož, domače gasilce in vaščane. Svečanost so s
kulturnim programom popestrili Nika Žnidaršič z recitalom svoje pesmi o
gasilcih, Andraž Zalar s plesno točko in Marjana Brecelj z interpretacijo
odlomka iz Butalcev. Poleg podeljenih mladinskih priznanj so bile podeljene
tudi posebne zahvale za pomoč pri nakupu novega vozila: Občini Cerknica,
GZ Cerknica, podjetju Papigal d.o.o., podjetju Vojko Mulec s.p., podjetju
Damjan Andrejčič s.p., studiu
Pungart, podjetju IVL d.o.o. in
podjetju Avto Moste. Zahvalo za
velik prispevek pri nadgradnji vozila
sta prejela tudi poveljnik PGD
Grahovo, tovariš Darko Nanut in
gospodar PGD Grahovo, tovariš
Andrej Pelan. Gospod župan Marko
Rupar je predal ključe novega vozila predsedniku PGD Grahovo, tovarišu
Bogdanu Kočevarju, ki je ključe predal v uporabo poveljniku PGD Grahovo,
tovarišu Darku Nanutu. Gospod župnik Sandi Osojnik je vozilo še blagoslovil.

3. MEMORIAL FRANCA GORNIKA

Tretjega memoriala
Gornika v balinanju
udeležilo osem ekip.
K dobrim uvrstitvam
pripomoglo tudi veselo
na balinišču.

Franca
se je
ekip je
vzdušje

GASILSKI VETERANI; Ksenija Preželj
Gasilska zveza Slovenije preko Komisij za veterane nagovarja gasilska društva,
da v večji meri posvečajo skrb in pozornost gasilcem veteranom. V času
njihovega aktivnega dela v gasilstvu so pridobili veliko znanj in
veščin. Pogosto so bili na skupnih akcijah in pridobili številne izkušnje, ki jih
ne gre prezreti. Zavzeti se moramo za njihovo nadaljnje vključevanje v
skupno delo. Zagotoviti moramo postopen prehod iz članskih v veteranske
vrste ter njihovo vključevanje v programe izobraževanja, mentorstva in
druženja. Glede na njihove zmožnosti in motiviranost pa tudi k nalogam, ki
so zahtevnejše. Na pomoč.

OBČINSKA VAJA V MESECU POŽARNE VARNOSTI
Na Rakeku je na objektu podjetja DS Smith potekala občinska vaja Gasilske
zveze Cerknica v organizaciji PGD Rakek.
Cilj vaje je bil preveriti operativno sposobnost gasilskih enot, ukrepanje ob
požaru na objektu na katerem je nameščena fotovoltaika in učinkovitost
vodenja intervencije ob prehodu iz enostavnega v štabno vodenje. PGD
Grahovo je zastopalo le 5 operativnih članov od 23-ih po normativu kot
društvo 2.kategorije.

TEKMOVANJA V LETU 2017; Mojca Intihar in Nejc Gornik
KVIZ GASILSKE MLADINE
Marca je v OŠ Tone Šraj-Aljoša v Novi vasi potekal Občinski kviz gasilske
mladine. PGD Grahovo sta zastopali le 2 ekipi pionirjev. Grahovo 1: Miha
Leskovec, Nika Pelan, Naja Leskovec in mentor Nejc Gornik , ter Grahovo 2:
Manca Leskovec, Manca Žnidaršič, Neža Košir in mentorica Mojca Intihar. V
znanju smo blesteli. Žal se je pri tesarskem vozlu malo zapletlo in osvojili smo
10. in 6. mesto.
TEKMOVANJE V ORIENTACIJI
Maja je bilo Babnem Polju Občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji.
Udeležilo se ga je 61 ekip iz Gasilske zveze Cerknica in Loška dolina. Izmed 61
ekip je bilo kar 7 naših. Potrebovali bi skoraj že avtobus. PGD Grahovo so
zastopali: 1 ekipa pionirjev (Miha, Živa, Jakob), 2 ekipi pionirk (Manca,
Manca, Naja), (Julija, Neža, Nika), 2 ekipi mladincev (Tim, Brin, Miha), (Jurij,

Tim, Jan), 1 ekipa mladink (Maša, Maja, Maša) in 1 ekipa pripravnikov (Matej,
Gašper, Peter). Pionirji Miha, Živa, Jakob z mentorjem Lanom ter pionirke

Manca, Manca in Naja z mentorjem Borutom so zasedli 2.mesto. Pripravniki
Matej, Gašper in Peter z mentorjem Darkom pa so premagali celotno
konkurenco in osvojili 1.mesto! Ostale ekipe so se tudi zelo dobro odrezale v
svojih kategorijah, vendar medalje so le tri. Prvo in drugo uvrščene ekipe so
se udeležile regijskega tekmovanja, žal nam je državno za las ušlo.
16. TEKMOVANJE PIONIRJEV ZA POKAL RUDOLFA MAISTRA
Letos se nam je pozno
spomladi pridružilo 9
novih mladih gasilcev:
Kristina, Valentina, Brina,
Maša, Izak, Jure, Rok,
Denis in Aleks. Skupaj
imamo 20 pionirjev (12
pionirk in 8 pionirjev).To
so otroci med šestim in
enajstim letom starosti.
Na prvo soboto v juniju,
kot vsako leto, se je vseh
20 odpravilo na tradicionalno tekmovanje pionirjev za Pokal Rudolfa Maistra
na Unec, ki je letos potekalo že šestnajstič. Zmanjšana ekipa pionirjev je
osvojila 2. mesto, pionirke pa 3. mesto. Obe ekipi sta prejeli pokal in vsi
otroci, vključno s petimi rezervami, so se domov vrnili z medaljami okrog
vratu.
OBČINSKO IN REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINE IN VETERANK
Septembra je na parkirišču pred Kovinoplastiko Lož potekalo Občinsko
tekmovanje Gasilske zveze Cerknica in Gasilske zveze Loška dolina. PGD
Grahovo so zastopale 4 ekipe-pionirke, pionirji, mladinci in starejše gasilke.
Ekipa pionirk z desetarko Manco Leskovec je v Gasilski zvezi Cerknica edina,
tako so seveda zmagale. Pionirji so premagali vso konkurenco v svoji
kategoriji in prav tako osvojili zlato medaljo.
Uspeh je bil še večji, saj je v ekipi kar 6 pionirjev starih 7 let in manj. Z njihovim
odličnim desetarjem Miho Leskovcem so nas vse lepo presenetili. Mladinci

so z desetarko Mašo Pelan zasedli 5. mesto. Starejše gasilke z desetarko
Marijo Čuk so kot edina ekipa GZ Cerknica uspešno pokazale vajo. Njihov
nastop je bil absolutno 1. mesto, saj nobeno društvo izmed 17-ih v naši zvezi
ne premore take ekipe. Tri ekipe PGD Grahovo so se uvrstile na regijsko
tekmovanje, ki je bilo v GZ Vrhnika, vendar nam je na ta dan manjkalo le malo
sreče, da bi se uvrstili drugo leto na državno tekmovanje. Veteranke pa so se
letos s tekmovanja v Lazah vrnile s pokalom.

LETOVANJE MLADINE V PORTOROŽU 2017; Organizator
letovanja Mojca Intihar
Avgusta letos se je 31 pionirjev, mladincev in mentorjev odpravilo na
štiridnevno letovanje na slovensko obalo. Odpeljali smo se z našim vozilom
GVM-1, vozilom iz PGD Nova vas GVM-1, vozilom GZ Cerknica PV-1 ter
osebnim vozilom enega od mentorjev. Vsa štiri vozila smo imeli na
voljo vse dni. Nastanjeni smo bili Portorožu, natančneje v Dijaškem domu.
Kljub dopustniški razposajenosti, je bilo letovanje tudi poučne narave. Z
odgovori na gasilska vprašanja, smo se pripravljali na tekmovanja, ki nas še
čakajo. Obiskali smo mesto Strunjan, se sprehodili po mestu Piran in si

ogledali
akvariji.
Zadnji dan smo v
Kopru
obiskali
Poklicno
gasilsko
brigado Koper, ki
nam je temeljito
predstavila
svojo
zgodovino, opremo
in delo.
Bivanje v domu je
bilo prijetno tudi na
račun
prijaznega
osebja. Lahko pa rečemo, da smo imeli počitnice v hribih in na morju, saj smo
vsak dan trikrat »plezali« do dijaškega doma po precej strmem klancu.

IZLET NA KOROŠKO, Mojca Intihar

Člani in veterani PGD Grahovo, ki smo pomagali soustvarjati našo zadnjo
veselico in tudi prejšnje, smo konec avgusta odkrivali lepote Koroške. V Muti
smo si ogledali kovaško-livarski in gasilski muzej. S pozdravnim nagovorom

kormoniša so nas sprejeli v pristanu ob reki Dravi v bližini Mute. Pred
vkrcanjem na flos so nam ob harmoniki prikazali tesanje lesa. Med plovbo
po reki Dravi smo prisluhnili zanimivemu kulturnemu programu in se
okrepčali s tradicionalnim flosarskim kosilom. Na poti proti domu smo se
ustavili še sredi Spodnje Savinjske doline in si ogledali čarobno kraško jamo
Pekel, se v Žalcu ohladili s pivom in se okrepčali v gostili Grof. Preživeli smo
lep topel in prijeten dan v prijetni družbi naših članov.

SREBRNI TABORSKI ZNAK OBČINE CERKNICA NAŠIM
VETERANKAM
Naša desetina veterank je ob občinskem prazniku prejela Srebrni taborski
znak občine Cerknica 2017.
Obrazložitev predloga: »Leta 2001 sta Vera in Zdravko Novak ustanovila v
Grahovem žensko veteransko desetino, ki brez prekinitve deluje še danes.
Tudi zamenjav med članicami praktično ni. Torej petnajst let je minilo in
članice veteranske so se v teh letih udeležile številnih tekmovanj, tako na
državni kot regijski in seveda občinski ravni. Danes je povprečna starost
tekmovalk 71 let. Še vedno so natančne pri izvedbi vaje in se trudijo biti tudi
kar najbolj hitre. S svojo prisotnostjo na raznih tekmovanjih vnašajo veliko
zaupanja v to, da se tudi v veteranskih letih da in splača sodelovati v gasilskih
vrstah ter tekmovati. To prispeva k dobremu počutju in koristnosti veterank
ter njihovemu medgeneracijskemu spoštovanju in delovanju. Vključeno so
tudi v številne aktivnosti društva. S svojim delovanjem prispevajo k
dobremu razpoloženju, druženju in sodelovanju z drugimi gasilskimi
društvi.«
Vsa leta je njihov mentor poveljnik Zdravko Novak, kateremu so se naše
veteranke še posebej zahvalile.

PREDNOVOLETNO DOGAJANJE in novoletni koledar

Vse krajanke in krajane vabimo na prižig lučk 17. 12. 20017 pred
gasilski dom! Letos vas bomo z novoletnim koledarjem obiskali 23. 12.
2017 v dopoldanskem času. Zbrana sredstva bomo namenili nabavi
opreme ter vzgoji in izobraževanju naše mladine. Zahvaljujemo se vam
za vašo podporo.

Izdal PGD Grahovo, odgovarja predsednik društva Bogdan Kočevar, november 2017

