
 

 

 

 

 

Drage gasilke in gasilci, dragi vaščani! 
Ponovno smo obrnili zadnji list v koledarju in zaključili leto. 
Novo pravljično leto 2007 nas je več kot polovica vaščanov 
pričakala, kje drugje kot na gasilskem vrtu ob ognju, ki nas je 
le simbolično grel, kajti ogreti smo bili od pohoda, še bolj pa 
od desetih postaj ob poti. Kar dobro smo vzdržali naporno pot 
in ohranili dobro voljo ter  prave tone za po polnoči. 

Slika: S pesmijo v 2007 
 
Prazniki so hitro minili, začeli smo novo delovno obdobje. Naj 
začeto veselje in zadovoljstvo traja vse leto z evri ali brez. 
Pustimo načrte za prihodnjič, poglejmo kako delovni smo bili 
krvoški gasilci v letu 2006. 
 
1.   Občni zbor PGD Krvavčji Vrh   
 
Poleg vseh poročil, ki so bila zelo izčrpna, je morda najbolj 
izstopalo poročilo gospodarja, saj je bilo pridobljene kar 
nekaj opreme. Precej ambiciozen pa je bil tudi plan dela in 
nabave za leto 2006. Omenimo lahko tudi odločitev za 
zamenjavo lokacije športnega igrišča. Igrišče se bo namesto v 
Kojnskem Dolu zgradilo na Komučniku ( v Težakovi Dragi). 
Imenovan je bil mentor tekmovalne desetine člani A Požek 
Franc. 
Prav tako je bil imenovan predsednik komisije za šport Požek 
Tomaž. 

 
Slika: Podelitev priznanja za 60 let dela v društvu 
 

2.   Smučarski piknik na Gačah   
 
Na pobudo predsednika komisije za šport je bil organiziran 
smučarski piknik na Gačah. 

 
Slika: Snežne radosti po krvoško 
 
Piknik je bil dobro sprejet, saj so se ga udeležili »stari in 
mladi«. Na pikniku je bilo poskrbljeno za hrano in pijačo, pa 
tudi snežnih radosti ni manjkalo. Najmlajši pa so lahko uživali 
tudi v vožnji z ratrakom. 
 
3.   Nabava šotora   
 
24.2.2006 je bila 1.seja nadzornega in upravnega odbora 
PGD Krvavčji Vrh, kjer je bil sklenjen dogovor o nabavi 
šotora z aluminijasto konstrukcijo, kateri bo služil za domače 
prireditve in za posojanje na druge prireditve. 
 
4.   Vino Florjanček 
 
26.2.2006 smo zbirali vino za gasilske prireditve. Poimenovali 
smo ga Florjanček . Na Gradniku na degustaciji vin je dosegel 
srebrno medaljo v kategoriji »Belo mešano«. Bil je tako 
izvrstne kvalitete, da ga je že v jeseni zmanjkalo. 
 
5.   Salamada   
 
3.3.2006 smo pobirali vzorce salam za 3. SALAMADO. Prejeli 
smo osemnajst salam, katerih kvaliteta je bila nesporno 
vrhunska tako, da komisija v sestavi: Jože Ogulin, Toni 
Komidar, Peter Stariha, Anton Plut, Martin Radoš in Marjan 
Ogulin ni imela hvaležnega in lahkega dela. 
 
Strokovna komisija je ocenila salame takole: 
1. Plut Anton, 2.  Plut Aleš, 3. Pašič Marjan 
 
Rezultati po sistemu »glas ljudstva« pa so bili takšni: 
1. Plut Anton, 2. Požek Franci, 3. Pašič Marjan 

 
Številka:4 
Letnik:4 
Izdajatelj  PGD Krvavčji Vrh 
Glavni urednik:Golobič Anica 
Naklada  50 izvodov 
Cena  1 EUR 



 
Slika : Tihožitje po krvoško 
Iz samih rezultatov je razvidno, da se je kvaliteta salam 
izboljšala do te mere, da bi lahko tudi na drugih tekmovanjih 
naši salamarji dosegli odlične uvrstitve. Nedvomno pa še 
vedno najboljše salame v GZ Semič zorijo prav na Krvavčjem 
Vrhu. 
 
6.   Občni zbor GZ Semič   
 
24.3.2006 je bil  svečani občni zbor GZ Semič, kjer so podelili 
okrog devetdeset priznanj. Med dobitniki so bili tudi Tone 
Plut, Karel Požek, Tone Golobič in Stane Plut, ki je bil 
poveljnik Gasilske zveze Semič od leta 1955 do 1958.  Gasilski 
zvezi smo posredovali tudi zelo strnjeno kroniko, katera se 
nanaša na 75- letno delovanje našega društva in je bila 
uporabljena za brošuro izdano ob deseti obletnici GZ Semič. 
 
7.   Delovne akcije  
 
Od večjih delovnih akcij moramo v tem letu omeniti izdelavo 
ograje,  za katero smo že prej imeli večino materiala. Ekipa 
Pašič Marjan, Pašič Darko, Plut Jože, Plut Anton,  Kofalt 
Martin  je izvedla vsa kovinarska dela. Veterana Ogulin Anton 
in Konda Jože pa sta poskrbela, da ima ograja značilno 
gasilsko barvo. 
Prepleskani so bili vsi prostori gasilskega doma. 
Poskrbeli smo za razsvetljavo  gasilskega vrta in dela cestišča 
ob gasilskem domu. 
Adaptirana  je bila tudi  razsvetljava v orodjarni. 
Očiščena je bila okolica poda v katerem hranimo gasilske 
mize. 
Za košnjo vrta je poskrbel gospodar Marjan Pašič, za urejeno 
cvetlično gredo pa Ivanka Zidar. 
 
8.   Florjanovo   

 
2.5.2006 je bila 2. seja UO in NO PGD Krvavčji Vrh, glavna 
tema pa  je bila priprava Florjanovega.  

6.5.2006 je bila Florjanova gasilska maša, katere so se tudi 
tokrat udeležili gasilci iz vseh društev GZ Semič ter sosednja 
društva iz Lokvice in Dragomlje vasi.  
Krvoški gasilci smo se pa zopet izkazali kot dobri 
organizatorji, saj je bilo na prireditvi prisotnih približno 90 
gasilcev. 
 
9.   Operativa   
 
Plut Aleš se je udeležil gasilske akcije na najobsežnejšem 
požaru v naravi, ki je izbruhnil na Krasu . 
Na operativnem področju so naši gasilci sodelovali na dveh 
vajah, kateri sta bili vodeni s strani GZ Semič: 
 evakuacija otrok iz vrtca  in  
 požar v bloku . 
ter na vaji Belokranjske regije pri Vražjem kamnu  
 

 
Slika : Priprava na vajo »Vražji kamen« 
V mesecu požarne varnosti je društvo organiziralo pregled 
gasilnikov na prah, ki ga je opravilo podjetje Darma d.o.o. iz 
Črnomlja. Pionirji pa so bili poučeni o pravilnem ravnanju z 
gasilnikom v primeru manjšega požara. 
V OŠ Semič smo se predstavili v okviru predstavitve opreme in 
društev GZ Semič.  
Nabavljeno je bilo le nekaj prepotrebne opreme. Planirano 
nabavo GV 1 nismo realizirali zaradi pomanjkanja sredstev, 
katera nam dodeljuje GZ Semič po že znanem ključu. Kljub 
temu pa je naša orodjarna bogatejša za: 
6 B cevi, 
12 ženskih delovnih oblek in 
2 baterijo za ročno radijsko postajo. 
 
10.   Parade in slovesnosti v tekočem letu  
 
V letu 2006 je bilo več društvenih praznovanj, ki se jih je naše 
društvo udeleževalo.  

9.7.2006 na Gradniku ob 10-ti obletnici Gasilske 
zveze Semič in 20-ti obletnici PGD Gradnik. Slovesnosti in 
svečane parade se je udeležilo tudi petnajst naših gasilk in 
gasilcev v uniformah. 

22.7.2006 je sledila slovesnost ob 100-ti obletnici 
PGD Črmošnjice, ki so se je udeležili štirje naši člani . 

29.7.2006 je praznovalo naše sosednje društvo iz 
Črešnjevca in sicer 50 let obstoja. V paradi je sodelovalo kar 
enajst krvoških gasilk in gasilcev. 

5.8.2006 je bilo v Rožnem Dolu zelo svečano, saj so 
prevzeli novo orodno vozilo, tudi na tej svečanosti krvoški 
gasilci nismo izostali. 

Naši člani so sodelovali tudi na slovesnosti ob 
prevzemu brizgalne v PGD Lokvica. 
 
 



11.   Tekmovanja  
 
17.6.2006- tekmovanje za pokal Štrekljevca, kjer so izurjenost 
tekmovalne desetine preizkušali le naši fantje. 
 
24.6.2006- tekmovanje v Stranski vasi za pokal GZ Semič in 
pokal Občine Semič. Sodelovali sta obe ekipi. 

 
 Na račun ženske tekmovalne desetine je v vitrini nov pokal in 
to kljub temu, da so bile na tekmovanju brez mentorja. Sicer 
pa je bila ekipa malo spremenjena.  
• desetar: Ivanka Zidar, 
• strojnik: Olga Plut, 
• napadalec 1: Valentina Golobič, 
• napadalec 2:Anica Komidar , 
• vodar 1: Janja Golobič, 
• vodar 2: Anica Golobič, 
• cevar 1: Anica Plut, 
• cevar 2: Tončka Pašič, 
• sel: Anica Plut. 
Članska ekipa pa je bila v naslednji sestavi: 
• desetar: Požek Franci, 
• strojnik: Plut Toni, 
• napadalec 1: Ogulin Anton, 
• napadalec 2: Nemanič Mitja, 
• vodar 1: Ogulin Boštjan, 
• vodar 2: Komidar Anton, 
• cevar 1: Požek Tomaž, 
• cevar 2: Plavac Jože 
• sel: Plut Aleš 
 
12.  Mladi gasilci 
 
Skozi celo pomlad in poletje pa so bili zelo aktivni naši mladi 
člani. Na vseh tekmovanjih so nas pozitivno razveselili  
njihovi rezultati. 
 
Po domačem občnem zboru je bil 12.2.2006 še občni zbor 
mladih gasilcev PGD Črešnjevec in PGD Krvavčji Vrh, na 
katerem je bil predstavljen plan dela za tekoče leto. 
Poskrbljeno pa je bilo tudi za prijetno vzdušje mladih, ki so šli 
na pot novim izzivom.  
 
20.5.2006 je potekalo državno tekmovanje za mlade gasilce v 
Staršah, kjer je sodelovala Valentina Golobič kot deseterka 
pri desetini mladink PGD Črešnjevec. Dosegle so 1. mesto. 
Tekmovanja se je udeležila tudi Katarina Plut v kategoriji 
mlajših pionirjev, prav tako za PGD Črešnjevec. Dosegli pa 
so 32. mesto.  
 

 
Slika: Državne prvakinje iz Črešnjevca  
 
Od 23.07. do 26. 07. je potekal Mladinski tabor v Radencih. 
Udeležila sta se ga Katarina Plut in Toni Plut. Na taboru so 
se mladi seznanili z delom carine, policije in Slovenske vojske. 
Največji poudarek je bil posvečen prikazu gasilske opreme in 
rabi le-te. Predvsem pa je bil tabor namenjen druženju mladih 
gasilcev iz celotne regije.  
 
4.11. je potekal regijski kviz na Vinici. Ekipa starejših 
pionirjev (Rok Fink, Martin Požek in Valentina Golobič) je 
zasedla 3. mesto in za las zgrešila kvalifikacije na državni 
nivo. 
Za ekipo mlajših pionirjev so tekmovali Anamarie Fink, 
Katarina Plut in Klemen Plut. Osvojili so 2. mesto,  kar je 
zadostovalo za kvalificiranje na državno tekmovanje. Prvo 
mesto je pripadlo ekipi PGD Gradnik. 
V konkurenci je bilo trideset ekip pri starejših in mlajših 
pionirjih. To tekmovanje pa je štelo tudi za občinsko 
tekmovanje, kar pomeni, da so starejši pionirji dosegli 1. 
mesto, mlajši pionirji pa 2. mesto v občinski konkurenci. 
Seveda se moramo v imenu tekmovalcev in društva zahvaliti 
za nesebično pomoč Sonji Malnarič in Petru Starihi, ki so 
veliko truda vložili v pripravo ekip. 
 
25. 11. je potekal državni kviz v Dravogradu. Udeležila se ga 
je ekipa mlajših pionirjev (Anamarie Fink, Katarina Plut in 
Klemen Plut), dosegli so 4. mesto, le 0,6 točke so zaostali za 
ekipo PGD Gradnik. Rezultat je odličen, saj vemo da je v 
Sloveniji 1376 društev. Tekmovalcem je bil prirejen prisrčen 
sprejem na Gradniku. 

Na sliki: Katarina Plut, Anamarie Fink,Klemen Plut in 
mentor Toni Plut  
 
Naši najmlajši člani pa tudi aktivno sodelujejo v društvu mladi 
gasilec, ki deluje v okviru OŠ Semič. Tako je na državnem 
prvenstvu DMG, katero je potekalo 26.11.2006 v Nazarjah, 



sodelovala Katarina Plut v kategoriji mlajših pionirjev. 
Dosegli so odlično drugo mesto. Sodeloval je tudi Rok Fink v 
kategoriji starejših pionirjev, ki so prav tako zasedli odlično 
peto mesto. 
Ni kaj, ob takšnih rezultatih lahko mladim samo čestitamo in 
jim še naprej zaželimo uspešno pot in gasilsko kariero. 
 
 
13.   Komisija za članice 
 
Skozi vse leto so se naše članice aktivno udeleževale vseh 
prireditev in tekmovanj, katere je organiziralo društvo ali GZ. 
1.12.2006 so se naše članice Plut Olga ter Anica Komidar na 
čelu s predsednico komisije Ivanko Zidar, udeležile 
Regijskega posveta za članice v Dragatušu. Naše društvo je 
bilo s strani GZ predlagano kot vzor drugim društvom pri 
katerih tovrstna komisija »šepa«. In le kaj bi rekli tistim, ki so 
še pred leti govorili, da je to skoraj nemogoče. 
Ob vsem tem se pa lahko vprašamo, kaj sploh je na Krvavčjem 
Vrhu nemogoče?  
Gostili smo člane vseh organov GZ Semič na njihovi zadnji 
seji v letu 2006. Ključno vlogo pri pogostitvi so imele prav 
članice našega društva. 
 
14.   Šolanje 
 
Šolanje za mentorja mladine je zaključil Toni Plut, ki je tudi 
predsednik  komisije  za mladino pri našem društvu. 
 
15.   Sponzorji 
 
Delovanje našega društva je močno odvisno tudi od nesebične 
pomoči naših donatorjev in sponzorjev, katerim se iskreno 
zahvaljujemo za finančno podporo delovanju našega društva.  
GZ Semič 
Evrostroj  d.o.o. 
Ikebana Brinc s.p. 
Konda Jože 
Strojplast d.o.o. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so prispevali vino 
 

 
16.  Še dve  gasilski 
 
 
Ponujena pomoč 
 
Vaški župnik pade v veliko gnojno jamo in se začne pogrezati. 
Vaščani, ki to vidijo, takoj pokličejo gasilce, ki pridejo, toda 
župnik jih zavrne z besedami: "Meni bo že ljubi Bog 
pomagal."  
Gasilci odidejo, župnik pa se pogreza še naprej. Vaščani še 
enkrat pokličejo gasilce, vendar jih župnik spet zavrne: "Meni 
bo že ljubi Bog pomagal."  
Gasilci skomignejo z rameni in odidejo.Toda stiska je vedno 
hujša, župnik je že do vratu v gnojnici in vaščani pokličejo 
gasilce še tretjič. Župnik jih z istimi besedami zavrne še 
tretjič.  
Potem ko gasilci dokončno odidejo, župnik utone. Pride v 
nebesa, kjer ga Bog vpraša: "Kako to, da si utonil?"  
Župnik očitajoče reče: "Mislil sem, da mi boš pomagal..."  
"Saj sem ti trikrat poslal gasilce, pa si jih zavrnil!" 
 
Gasilska tehnika 
 
Gasilec je pogledal skozi okno gasilske postaje in opazil 
majhnega dečka, ki se je igral na pločniku. Imel je majhno 
lestev pripeto na majhen rdeč vagonček, nosil je gasilsko 
uniformo in na glavi gasilsko čelado. Vagonček je imel z vrvjo 
pripet na psa, da ga je le-ta lahko vlekel.  
 
Gasilcu se je vse skupaj zdelo zelo srčkano, zato je šel ven, da 
bi dečku povedal, kako imeniten gasilski avto ima. Zunaj pa je 
opazil, da je pes, ki je vlekel vagonček, privezan z vrvjo za 
»jajca«. Gasilec je zato rekel: "Sine, ne bi ti rad težil, kako 
upravljati svoje gasilsko podjetje, ampak če bi vrv privezal 
psu za vrat, bi šlo vse skupaj hitreje." "Že možno," je 
odgovoril deček, "ampak potem ne bi imel sirene!" 
 
 
 
 

 
 

 

Takšno je bilo leto 2006, na katero nas vežejo le še spomini in dejanja. Pomembno leto 2007 pa je še celo pred nami. To bo leto 
strateških odločitev. Sodelujmo skupaj in podprimo naše vodstvo pri pomembnih odločitvah in dejanjih, da bomo naslednje leto 
zopet poročali o naših skupnih pridobitvah, prireditvah in uspehih našega društva in  naših posameznikov na področjih gasilstva. 
 
Uredništvo 
 


