
 
 

 
 

 

 Koledarsko leto je okrog in poglejmo, kako in koliko smo bili 
delavni in uspešni v PGD Krvavčji Vrh v letu 2005. 

 
1.  Montaža klima naprave 
 
V mesecu januarju smo na pobudo (sponzorja) Požek Antona 
ml. in Plut Antona, vgradili reverzibilno klima napravo v 
veliko dvorano gasilskega doma. S tem je naš dom pridobil še 
uporabnejši prostor za razne prireditve in večje sestanke. 
 
2.  Ureditev kuhinje in vitrine za praporje 
 
Pred občnim zborom smo uredili vitrino za shranjevanje 
praporov in pokalov, ki so se nam nabrali v minulih letih.V 
društvu upamo, da bo treba vitrino povišati za potrebe pokalov 
(sponzor je že znan). V istem investicijskem sklopu je bila 
narejena tudi priročna kuhinja, ki je bila montirana takoj po 
občnem zboru. Oboje je po mnenju članov in očividcev, zelo 
kvalitetno izdelal g. Ogrin Marko iz Cerovca. 
 
3.   Občni zbor PGD Krvavčji Vrh 
 
75 redni občni zbor društva je potekal tekoče saj je bil plan 
dela za leto 2005 enoglasno sprejet v vseh točkah. 
Na občnem zboru je bilo izvoljeno novo vodstvo seznam 
članov je objavljen na zadnji strani Gasilca. 
 
4.  Pobiranje vina za potrebe društvenih prireditev 
 
V skupni sod smo pobrali 220 l vina. Na veliko veselje 
gospodarja je bilo pobrano vino izvrstne kvalitete. pobrano 
vino je služilo za potrebe prireditev, ki jih organizira društvo 
in za ostale prireditve v vasi. 
 
5.  Občni zbor GZ Semič 
 
Po »domačem« občnem zboru je sledil še občni zbor GZ 
Semič, ki je bil 26.3.2005 na Krupi. Udeležili so se ga Anton 
Plut, Karel Požek, Jože Plut in Anica Golobič. Naše društvo je 
bilo pohvaljeno glede »frišne« ženske tekmovalne ekipe, 
hkrati pa smo dobili veliko pohvale za nastajanje gasilske 
kronike. Na licitaciji slik, po občnem zboru, smo odkupili 
sliko našega gasilskega doma, ki ga je narisala učenka OŠ 
Belokranjskega odreda Semič. To je bila po mnenju mnogih 
tudi najlepša slika med razstavljenimi. Izkupiček licitacije je 
bil namenjen za delovanje Društva mladi gasilec, katero deluje 
v OŠ Semič. 
 
6.  Salamada 
 
1. in 2. aprila je bila 2. SALAMADA.  V ocenjevanju je bilo 
16 vzorcev salam. Glavni sponzor je bilo podjetje Status iz 
Metlike. Organizirano pa je bilo tudi predavanje o 
shranjevanju suhomesnih proizvodov. Ocenjevanje salam je 
tudi letos potekalo na dveh nivojih:  

a. strokovna komisija v sestavi: Radoš Martin, 
Govednik Jože, Komidar Anton, Ogulin Jože, Jakša 
Damjan, Stariha Peter in Stariha Dušan  

b.  in ocenjevanje po sistemu glas ljudstva v sestavi 
vseh prisotnih.  

Večjih odstopanj v obeh ocenjevanjih ni bilo. Obe komisiji sta 
bili sklepčni, da slabih klobas na »Krvoške Salamade« ni bilo. 
S tem ugotavljamo, da se naši vaščani zelo razumejo v 
suhomesne proizvode in njihovo predelavo po zorenju. 

 
Ocene vzorcev 
strokovne komisije 
Prvo mesto  
Izletniška kmetija 
Joukovčan 
 
Ocene po sistemu glas 
ljudstva 
Prvo mesto  
Izletniška kmetija 
Joukovčan 
 
Vsem, ki so se 
udeležili predavanja, g. 
Čulig Branka o 
shranjevanju živil v 
vakumu, ne bo 

problem pridelka shraniti s tem pa mu povečati kvaliteto in 
tržno vrednost.  

 
Na sliki: Požek Tomaž, Banovec Martin,in Plut Anton. 
 

V letošnjem letu bo tudi potekala Salamada, zato ste vsi 
skupaj lepo vabljeni. Datum prireditve, bo znan po zasedanju 
»organizacijskega komiteja«.  
 
7.  Izobraževanje 
 
Naše gasilke in gasilci: Zidar Ivanka, Plut Olga, Požek Dušan, 
Požek Franci ml.in Plut Anton so se udeležili tečaja za vodjo 
enote (nižji gasilski častnik). Izobraževanje je organizirala GZ 

 
Številka  :3 
Letnik  :3 
Izdajatelj  PGD Krvavčji Vrh 
Glavni urednik:Golobič Anica 
Naklada  50 izvodov 
Cena  1Sit 



Semič. Teoretični del je potekal v prostorih PGD Semič in 
Štrekljevec, praktični pa v Izobraževalnem centru na Igu. 
Celodnevno urjenje na Igu, katero je potekalo na prostem, je 
spremljalo slabo vreme, saj je ves čas urjenja deževalo. 

Tečaj so uspešno opravili vsi naši slušatelji za kar jim 
iskreno čestitamo.  

Obenem se zahvaljujemo sosednjemu gasilskemu društvu 
PGD Gradnik, ki je organiziralo podelitev priznanj in 
počastilo vse udeležence tečaja. 
 
8.  Požar 
 
In potem se je zgodilo to, kar upamo, da se nam ne more 
zgoditi. 5.4.2005 je zagorelo na gospodarskem poslopju 
Požekovih. Poleg domačinov so pomagali gasiti še gasilci iz 
Gradnika, Črešnjevca, Semiča, Štrekljevca in Kota. 
 

 
 
Kljub dobro vodeni intervenciji je nastala velika materialna 
škoda na objektu, preprečeno pa je bilo širjenje požara na 
sosednje objekte, kar se moramo zahvaliti tudi osveščenosti in 
požrtvovalnosti nekaterih naših članov. 
 
9.  Florjanovo 
 
7. maja 2005 se je »gasilske« Florjanove sv. maše udeležilo 
okrog 80 gasilcev, ki so prišli iz Dragomlje vasi, Lokvice, 
Črmošnjic, Kota, Semiča, Štrekljevca, Gradnika, Stranske 
vasi, Črešnjevca. in Rožnega Dola. Sv. maše se je v svečanih 
uniformah udeležilo tudi 7 domačih gasilk in 12 gasilcev. 
 
10.  Tekmovanja 
 
26.6.2005 tekmovanje za pokal občine Semič v Stranski vasi 
Ženska tekmovalna desetina v kategoriji članice A, katero so 
pod mentorstvom Golobič Antona, zastopale članice: 
Zidar Ivanka , 
Plut Olga, 
Komidar Anica 
Požek Pavla, 
Golobič Anica 
Plut Anica, 
Kofalt Polonca, 
Golobič Janja 
Plut Anica 
 
Doseženo je 2. mesto med tremi udeleženimi ekipami. 
Pohvalno pa je to, da članice kljub pomanjkanju vaj, saj so 
imele samo štiri treninge, niso dobile nobene kazenske točke 
za izvedeno vajo. 
Vaja je bila izvedena v času 86,30 sekund, kar je zneslo 911,7 
točk. 
 

 
Na sliki: ženska tekmovalna ekipa 
 
Moška članska desetina je tekmovala v kategoriji člani A, 
katero so pod mentorstvom Požek Karla, zastopali člani: 
Požek Franc  
Požek Andrej  
Požek Dušan 
Nemanič Mitja  
Požek Tomaž  
Pašič Darko 
Plut Toni  
Komidar Anton  
Plavac Jože  

 
Na sliki: Krvoška gasilska bodočnost 
 
V močni konkurenci je doseženo 5. mesto med devetimi 
udeleženimi ekipami. Vaja je bila izvedena v 62,20 sekundah, 
vendar so dobili 45 kazenskih točk, kar je zneslo 910,1 točke. 
 
11.  Parade 
 
Čez poletje so sledile parade in udeležbe na slovesnostih v 
sklopu Semiške ohceti (predstavitev društev v Semiški 
občini), v Rožnem Dolu ob slovesnosti razvitja prapora GZ 
Semič in na Štrekljevcu ob prevzemu gasilskega vozila. 
 
Zahvala sponzorjem in donatorjem 
 
Naših rezultatov ne bi mogli uresničiti brez naših sponzorjev 
in donatorjev, ki so  nam tako ali drugače pomagali pri 
uresničevanju naših ciljev. Zahvaljujemo se vsem, ki so se 
karkoli žrtvovali za naše društvo finančno in materialno. Še 
posebej nam je v veselje, da smo s temi sredstvi lahko 
omogočili delo mladih gasilk in gasilcev. 
 
 



Delovanje gasilske Mladine 
 
V letu 2005 so se na področju mladine izvajale različne 
aktivnosti. Vse skupaj se je začelo tako: 
 
13.5.05 izobraževanje za bronasto značko v organizaciji 
mladinske komisije PGD Črešnjevec 
Iz našega društva so uspešno opravili tečaj Valentina Golobič, 
Katarina Plut, Rok Fink, Martin Požek. 
Potem pa je sledilo srečanje mladine GZ Semič v Stranski vasi 
na katerem smo izbrali 12 najboljših za društvo mladi gasilec 
ki poteka pod okriljem šolskega krožka.  
 
19.6.2005  Stranska vas 2. srečanje mladine GZ Semič in 
izbirno tekmovanje za DMG 
Ekipa mlajših pionirjev: Plut Katarina, Malnarič Monika in 
Fink Rok, ki je pridno trenirala pod budnim očesom 
Črešnjevskega in Krvoškega mentorja.Doseženo je bilo drugo 
mesto. 
 
27.7-30.7.05  Mladinski tabor Radenci 
Udeležili so se ga tudi naši mladi gasilci Katarina Plut, Rok 
Fink in mentor Toni Plut. 

 
Tabor je potekal v sodelovanju mladinskih komisij pri GZ 
Črnomelj, Semič Metlika in Fara. Namen tabora je bil 
spoznavanje mladih gasilcev z organizacijo gasilcev in 
njihovim delom. Udeleženci tabora so obiskovali tudi gasilsko 
šolo iz organizacije, operativnega dela in prve pomoči. Mlade 
pa je obiskala tudi Slovenska vojska in policija 

 
Cilj tabora pa je predvsem druženje mladih. 
 
28.8.2005  mladinsko tekmovanje v Grosuplju 
Totalno razočaranje zaradi napačnih podatkov o številu 
tekmovalcev v ekipi 

 
Na sliki: ekipa Pgd Črešnjevec s posojenimi Katarino, Rokom 
in Tinetom 
 
24.9.2005 tekmovanje za pokal Matevža Haceta Stranska vas 
 
V kategoriji mladink je zmagala ekipa Črešnjevca, ki bo 
zastopala GZ Semič na državnem tekmovanju spomladi. V 
ekipi sodeluje tudi Valentina Golobič kot desetarka ekipe. 
 
1.10.05 državno srečanje društva mladi gasilec v Škocjanu. 
Na gasilskem kvizu je sodeloval Rok Fink kot član ekipe 
DMG Semič. Na državnem nivoju je ekipa osvojila četrto 
mesto. 
 
5.11.05  Mladinski občinski kviz Gradnik 
Ekipa: Katarina Plut, Rok Fink in Monika Malnarič iz PGD 
Črešnjevec - doseženo  1 . mesto 
 
12.11.05  Mladinski regijski kviz Gradnik 
Ekipa: Katarina Plut, Monika Malnarič in Rok Fink - 
doseženo  1 . mesto 
 
26.11.05   Mladinski državni kviz Turnišče  
Ekipa: Katarina Plut, Monika Malnarič in Rok Fink 
Tekmovalci so pisali test iz splošnega znanja in opravili 
praktični preizkus v vezanju vozlov in zlaganju sestavljank. 
Na kvizu so na njihovo veliko razočaranje, saj je bila učna 
snov preurejena, dosegli 14. mesto, kar pa sploh ni slabo, če 
računamo, da se je kviza udeležilo 28 ekip iz vse Slovenije 
(svoje pa je naredila tudi utrujenost ekipe saj so zaradi slabih 
voznih razmer potovali do Prekmurja debelih sedem ur).  
 
Regijski posvet za članice v Semiču 
 
2.12.2005 je potekal Posvet članic belokranjske regije v 
Semiču. Iz PGD Krvavčji Vrh sva se posveta udeležili Anica 
Golobič in Ivanka Zidar. Posvet poteka vsako leto in kot 
gostitelj se vsako leto zamenja ena belokranjska GZ. 
Predsednica članic belokranjske zveze je Silva Žugelj iz GZ 
Semič. Pozdravit so nas prišli tudi vsi predsedniki 
belokranjskih gasilskih zvez. 
Po nagovoru predsednika GZ Semič Jožeta Malnariča so nam 
predsednice komisij za članice iz Črnomlja Brigita Bahor, iz 
Metlike Sonja Čečelič in iz Semiča Silva Žugelj poročale o 
delu članic. 
Brigita Bahor nam je predstavila delo in delavnice posveta 
članic, ki je bilo v Dobrni meseca novembra. 
Silva Žugelj je raziskala delo članic v preteklih letih v okviru 
takratne GZ Črnomelj, kamor spada tudi sedanja GZ Semič. V 
letih od 1980 do 1990 je bilo na tem področju 14 ženskih ekip. 
Med leti 1992 do 1995 ekip na tem področju ni bilo. Leta 
1997 pa je zaživela  zelo dobra ženska ekipa iz Stranske vasi 
in leta 1999 ekipa v Petrovi vasi. Zanimiva je bila tudi ekipa v 



Stranski vasi že leta 1952, ki je premagala takratne vse moške 
ekipe. 
V letu 2005 so tri članice opravile tečaj za vodenje članic. Za 
pokal Občine Semič so tekmovale tri ženske ekipe. 
V razpravi je predsednik Jože Malnarič pohvalil PGD 
Krvavčji Vrh, ki je od vseh gasilskih društev v občini tako 
homogeno povezano z vasjo. 
 

Organi društva 
 
Upravni odbor  
Predsednik Plut Anton 
Poveljnik Požek Karel 
Tajnik Golobič Anica 
Blagajnik Fink Roman 
Člani UO  Komidar Anton 
 Požek Tomaž 
 Požek Franc ml. 
 
Nadzorni odbor 
Predsednik Ogulin Anton 
 Požek Franc st. 
 Konda Jože 
 
Komsije 
Komisija za mladino Plut Toni 
Komisija za članice Zidar Ivanka 
Komisija za veterane Konda Jože 
Komisija za zgodovino 
društva 

Plut Stane 
Ogulin Anton 

 
Ostali organi 
Gospodar Pašič Marjan 
Šofer Pašič Darko 
Delegat za UO GZ Semič Plut Anton 
 
 
 
12.  Nekaj gasilskih 
 
Katero sredstvo za gašenje je najbolj učinkovito?? 
PIVO !!!!!!!!?????  
Narejena je iz VODE,...vsebuje CO2...pa še PENI se!!!!!! 
 
 
 

 
Slika 3  Tipizacija enote za hitro posredovanje (leteči gasilec ) 
 

 


