
 
Številne prireditve so se zgodile od naše prve številke 
Krvoškega gasilca; pa pojdimo kar po vrsti : 
 
1.  Gasilska Salamada 
 27.marca smo imeli prvo Krvoško Salamado. Glavni in 
odgovorni za prireditev je bil Komidar Anton. Imeli smo kar 
lepo število salam sušenih na krvoškem zraku, nekaj pa jih je 
prišlo tudi iz Cerovca in Črešnjevca. Skupno je bilo 
razstavljenih 17 vzorcev salam. 
 Najboljšim so bile podeljene nagrade, vsi razstavljalci pa so 
dobili priznanja in praktična darila. 
 Glavno nagrado si je po mnenju občinstva in strokovne 
komisije prislužil Komidar Anton. 
 S pomočjo žreba smo izmed glasovnic izžrebali tudi glavni 
dobitek, to je odojka,  katerega je dobil Ogulin Anton. 
 
2.  Florjanovo (torek) 
 4.maja smo se gasilci in vaščani zbrali pri maši posvečeni 
sv.Florjanu, našemu cerkvenemu zavetniku.Po končani maši je 
bila v gasilskem domu zakuska, katero je delno sponzoriral 
Ogulin Anton (glej pod točko 1). 
 Vaški praznik je trajal globoko v noč. 
 
3.  Florjanovo (sobota) 
 8.maja je bilo že tradicionalno srečanje gasilk in gasilcev GZ 
Semič ter gasilcev iz sosednjih društev GZ Metlika pri sv. 

maši. 
Po končani svečanosti je bilo za naše goste poskrbljeno z 
dobro hrano in pijačo. Prvič letos se je odrezal tudi gospod 
župan Janko Bukovec, ki je sponzoriral 30l vina za kar se mu  

najlepše zahvaljujemo - obenem pa se mu priporočamo še za 
naslednja leta. 
Prireditev je bila dobro organizirana in obiskana, saj je 
sodelovalo skoraj 100 uniformiranih gasilcev. 
Tokrat nam je vreme nekoliko ponagajalo, nizka temperatura 
je vplivala na porabo pijače in posledično tudi na izkupiček v 
blagajno. Letos bo gotovo boljše. 
 
4.  60-letnica partizanske bolnišnice Topolovec 
4. julija je bila osrednja prireditev ob šestdeseti obletnici 
partizanske bolnišnice Topolovec na Črešnjevcu. Skupaj s 
PGD Črešnjevec smo bili zadolženi za ureditev prireditvenega 
prostora in izpeljavo gostinske ponudbe na prireditvi. 
Za oboje smo s strani organizatorja dobili same pohvale in 
tako dokazali, da smo sposobni s skupnimi močmi izpeljati 
večje prireditve. 
Želimo si še podobnega sodelovanja s PGD Črešnjevec saj je 
to obojestransko gledano lep dohodek v gasilsko blagajno. 
 
5.  Tekmovanje za pokal občine Semič 
                    Stranska vas 
6. junija je v Stranski vasi potekalo občinsko tekmovanje za 
pokal občine Semič. »Pa imamo prvi pokal v društvu«, je 
vzkliknil predsednik po delni razglasitvi rezultatov za žensko 
ekipo v sestavi: 
Janje Golobič 
Anice Komidar 
Antonije Pašič 
Andrejke Plut 
Anice Plut 
Anice Plu  
Olge Plut 
Pavle Požek in 
Ivanke Zidar.  
 Ženska ekipa je tekmovala in trenirala pod budnim očesom 
mentorja Antona Golobič. 
Doseženo drugo mesto je zelo velika vzpodbuda za ženske, ki 
so  neumorno trenirale skoraj dva meseca. Treningu primeren 
je bil tudi rezultat, ki je bil le za 1,3 sekunde slabši od veliko 
mlajše ekipe iz Gradnika. Vsa pohvala ekipi, ki je v tako 
kratkem času dosegla tako viden rezultat. 
V društvu upamo, da bo odličen rezultat vzpodbudil tudi 
člansko ekipo, ki ima že dolgo časa isti rezultat po času, žal 
pa vedno slabšega po mestu uvrstitve.  
 
 
 

 
Številka  :2 
Letnik  :2 
Izdajatelj  PGD Krvavčji Vrh 
Glavni urednik:Golobič Janja 
Naklada  30 izvodov 
Cena  1Sit 

Ker smo v društvu spoznali kronično pomanjkanje 
informacij smo se odločili, da vam v nekaj besedah 
povemo, kaj se je dogajalo v društvu in kaj se še bo. 
Kot vidite smo glasilo tudi obarvali in dodali nekaj 
slik. Sporočamo vsem članom in članicam PGD 
Krvavčji Vrh, da lahko popestrijo glasilo s svojimi 
prispevki in tudi slikami,  zaželen pa je digitalni 
posnetek. 
      Uredništvo Krvoškega gasilca 
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6.  Gasilsko tekmovanje v malem nogometu  
                   Lokvica 2004 
Julija je na  Lokvici potekalo gasilsko tekmovanje v malem 
nogometu. Naši fantje so bili brez konkurence, seveda v 
pozitivnem smislu besede; če pa že omenjamo konkurenco je 
bila ta zelo močna, vendar brez pravega orožja proti naši 
izbrani ekipi. 
 

 
 Pokal in prvo mesto na Lokvici bo morda naše fante 
vzpodbudil k resnejšemu pristopu na gasilskih tekmovanjih. 
Seveda pa jim za ta medzvezni uspeh iskreno čestitamo. 
 
7.  Gasilski piknik ŠRC Kamne 
22. avgusta smo imeli v športno-rekreacijskem centru KAMNE 
gasilski piknik v čast prvemu ženskemu pokalu (glej pod točko 
5), ki je bil dosežen na gasilskem tekmovanju v Stranski vasi 
junija letos. Vsa vas se je lahko veselila z žensko ekipo, kajti 
predsednik PGD je držal obljubo in dal za jagenjčka. 
Pohvalno! 

 
 
Preizkusili smo se v nogometu in odbojki, opravili smo tudi 
test vzdržljivosti za ženske, moške in veterane. 
 
8.  Kratki poudarki s sestanka UO 19.9.2004 
Praznovanja in veselice ob 75-obletnici PGD KRVAVČJI 
VRH v letu 2005 ne bo, premaknili ga bomo za pet let, ko 
bomo imeli  novo gasilsko prikolico z vgrajeno visokotlačno 
črpalko.  
 
9.  Vaja trojk 
2. oktobra smo imeli na Hribu pri Cerovcu vajo trojk skupaj s 
PGD Črešnjevec in PGD Gradnik. 
Prikazali smo gašenje gospodarskega poslopja na posestvu 
Ogulin Jožeta. 

10.  Gasilska golažijada 
9. oktobra smo imeli prikaz delovanja motorne brizgalne s 
pripadajočo tehniko za izdelavo pene. Vaja je bila uspešno 
izvedena. Namen vaje je bil preizkus tehnike in usposobitev 
moštva za uspešno gašenje specifičnih požarov. 
 
Po končani vaji je bila GOLAŽIJADA, katere glavni sponzor 
je bil Pašič Marjan, glavni in odgovorni kuhar pa je bil Petric 
Anton. 
 
11.  Vaja SELA 2004 
30. oktobra smo na občinski vaji Sela 2004  skupaj s PGD 
Črešnjevec, izvedli verigo za napajanje gasilske cisterne in 
zaščite sosednjega objekta z dvema napadalnima skupinama. 
Veriga je bila napajana iz izvira Lebice.  
Vaja je kljub slabemu vremenu odlično uspela. 
 
12.  Nabava opreme 
V letu 2004 smo nabavili tudi nekaj prepotrebne opreme 
operativni enoti za varno gašenje in vaje: 
 -dve dvajset metrske B cevi, 
 -deset parov škornjev Florjan, 
 - tri zaščitne gasilske obleke. 
 
13.  Finančno poslovanje društva 
V grobem so predstavljeni glavni prihodki in odhodki v 
tekočem letu. 

Prihodk i  v  letu 2004

319.282

744.270

66.770
1.532

42.400124.000

Članarina
Sponzorstvo
Prenos kasa
Prireditev
Občina Semič
Obresti 

 

Odhodk i v  letu 2004

2.201 50.00060.748 21.726255.343

314.824

21.410

Elektrika
Komunala
Prireditve
Oprema operativa
Tekoče poslovanje
Poslovanje banka
Stroški operativa

 
Prihodki 1.298.254,00    Sit 
Odhodki   727.893,00    Sit 
Prenos v leto 2005   570.361,00    Sit 

 
 
 


