
 
 

 
 

 

 
Drage gasilke in gasilci, dragi vaščani! 

Zopet smo obrnili zadnji list v koledarju in 
zaključili leto 2008. Novo leto nas je večina 
vaščanov dočakala tradicionalno – tako kot že več 
let prej, na prostem  pred gasilskim domom. 
Silvestrskega pohoda se je udeležilo 43 
pohodnikov. Upam, da ni bil golaž in kuhano vino 
glavni razlog za  veliko udeležbo pri tako nizkih 
temperaturah . 
 
   Delovne akcije 

Veliko delovnih ur so člani porabili za 
čiščenje parcele na Komučniku, kjer se gradi 
športno igrišče. Opravili so tudi potrebna 
vzdrževalna dela na podu. Izvedli so več postavitev 
šotora od Škocjana do Nerajca . 
   Florjanovo   

Florjanove parade se je 3.5.2008 udeležilo 
92 uniformiranih gasilcev iz vseh gasilskih društev 
v GZ Semič, ter gasilci iz Lokvice in Dragomlje 
vasi. 
 

   Salamada   
5.Salamada je potekala 28. marca. Tokrat so 

prinesli (samo) 9 vzorcev salam. Strokovna 
komisija v sestavi: Jože Ogulin (predsednik), Anton 
Pezdirc, Robi Ogulin, Dušan Stariha in Peter 
Stariha je  dodelila največ točk salamam, ki so jih 
prinesli: 
- Martin Golobič, 
- Kmetija Župnca, 
- Šopčičevi. 
Glasovanje po sistemu Glas ljudstva pa je dodelil 
največ točk salami, ki jo je prinesel Roman Fink. 
 
 

 
Operativa 
 
   Izobraževanja   

Tečaja vodja skupine, nadaljevalni tečaj za 
gasilca in tečaj uporabnika radijskih postaj so se 
udeležili Toni Plut, Aleš Plut in Mitja Nemanič. 
   Taktično usposabljanje  

V mesecu oktobru so skupaj z PGD Gradnik 
izvedli taktično vajo »Udar strele in požar na cerkvi 
na Gradniku«. Sodelovalo je 8 članov našega 
društva.  

26.oktobra je GZ Semič organizirala 
preverjanje usposobljenosti operativnih enot. Na tej 
vaji je sodelovalo 10 naših članov. Izvedli so mokro 
vajo, notranji napad in gašenje z lestve. Poudarek 
na vaji je bil na pravilni napeljavi cevovoda, 
vstopanje v prostor, uporabi radijskih postaj in 
poveljevanju. Analiza je pokazala, da je naša ekipa 
dobro usposobljena, pohvaljen je bil strojnik. 
Komisija je ocenjevala tudi vozila in opremo. 
Skupna ugotovitev članov komisije je bila, da na 
Krvavčjrem Vrhu potrebujemo novo gasilsko vozilo 

Sodelovali so tudi  v  taktični vaji »Koprivnik 2008«. 
Namen te vaje je bil orientacija in komunikacija v naravi. Vaja 
je bila organizirana na področju Kočevskega roga. Sodelovale 
so GZ Kočevje, GZ Črnomelj GZ Dolenjske Toplice in GZ 
Semič. 
   Tekmovanja  

Z dvema ekipama so se udeležili tekmovanja 
za pokal občine Semič v Stranski vasi. Ekipa članov 
A je dosegla 4. mesto. Pohvaliti je potrebno ekipo 
veteranov, ki se je v kratkem času pripravila in 
uspešno izvedla vajo. 
   Nabava opreme 

V preteklem letu so nabavili naslednjo opremo: 
- 10 komadov C cevi, 
- 2 komada prehodnih spojk B-C, 
- 1 trojak, 
- obleko za napadalca BRISTOL, 
- 2 čeladi za napadalce z baterijo, 
- 2 radijski postaji z loringofoni. 
 Uredili so orodjarno; izdelali so omare za obleko in 
opremo.  
Na zboru operativne enote so preverili obstoječo 
opremo in naredili seznam za nabavo nove. 
 

 
Številka 6 : 
Letnik 6 : 
Izdajatelj  PGD Krvavčji Vrh 
Glavni urednik:Golobič Anica 
Naklada  50 izvodov 
Cena  1 EUR 



Mladi gasilci 
   Tekmovanja 

Preteklo leto je bilo za mlade gasilce iz PGD 
Krvavčji  Vrh kar naporno. Imeli so veliko 
aktivnosti in jih izpeljali zelo dobro. V juniju so 
imeli prvo občinsko tekmovanje, ki je bilo v 
Črmošnjicah. Tega tekmovanja so se udeležili 
skupaj z PGD Črešnjevec, ker v našem društvu 
nimamo dovolj otrok, da bi sestavili sami ekipo. Na 
tekmovanju so sodelovali:  

za mladinsko ekipo: Katarina Plut, 
Anamarie Fink, Martin Požek, Rok Fink in 
Valentina Golobič. 

za pionirsko ekipo: Gašper Ogulin, Karmen 
Plut in Jaka Kofalt. 
Mladinska ekipa je dosegla 4. mesto, pionirska pa 1 
mesto.  

 
V nedeljo 17. avgusta 2008 je GZ Semič 

organizirala regijsko gasilsko tekmovanje iz 
gasilske orientacije za pionirje in mladince. 
Tekmovanje je potekalo v Marindolu. Tekmovalci 
so bili opremljeni s karto in kompasom, najti so 
morali kontrolne točke, na katerih so jih čakale 
gasilske naloge. Mlajši so pretekli 2 km, starejši 3 
km, mladinci pa kar 5 km. V kategoriji mlajših 
pionirjev je ekipa PGD Krvavčji Vrh dosegla  
odlično 2. mesto in se  uvrstila na državno 
tekmovanje. Kjer pa so dosegli odlično 5 mesto 

 

8. novembra so imeli še gasilski kviz na katerem je 
naša starejša ekipa dosegla 3. mesto in za las 
zgrešila mesto, ki  je vodilo na državno tekmovanje. 
Ekipa mlajših pa je dosegla 6. mesto. 

 
 Na državno prvenstvo pa sta šla Katarina 

Plut, ki je bila v ekipi PGD Črešnjevec katera je 
zasedla deveto mesto in Rok Fink v zmagovalni 
ekipi PGD Gradnik, ki je dosegla prvo mesto. 
 

 
    Tabor 

V avgustu so se  udeležili gasilskega tabora, 
ki je potekal v Domu kranjskih tabornikov v 
Marindolu. Tabor je potekal med 9. in 14. 
avgustom. Na njem  so sodelovali mladi gasilci iz 
GZ Semič in GZ Metlika. Vodstvo tabora in 
mentorji so zanje pripravili številne gasilsko-
športne in zabavne animacije. Mladi so osvajali 
gasilske veščine, spoznavali prvo pomoč in 
tehnično reševanje, se urili v orientaciji in kopali v 
Kolpi. Na obisk so povabili policiste, potapljače in 
carinike, ki so jim predstavili svoje delo. Enota 
tehničnega reševanja iz Črnomlja je prikazala 
postopek reševanja ponesrečenca iz avtomobila. 
Gasilci iz GZ Semič so predstavili uporabo in 
delovanje operativnih enot z gasilskimi vozili. 
Gasilci iz GZ Metlike pa so jih urili v razvrščanju in 
uporabi gasilskih zaščitnih delovnih oblek.  
 
 
 
 
 
 



Članice 
 
   Razstava 
          V sklopu Florjanovega so članice v gasilskem 
domu pripravile razstavo. Svoje izdelke je postavila 
na ogled vsaka hiša; tudi mladi so imeli svoj 
kotiček.  

 
 
   Pogostitev kolesarjev 
Pogostile smo tudi kolesarje, ki so se udeležili 
kolesarskega maratona po Beli krajini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veterani 
 
   Tekmovanje 
Po napornih treningih so se udeležili tekmovanja v Stranski 
vasi. Izkušenejšim konkurentom sicer niso bili kos so pa 
vseeno dobili pokal za ferplej.  
 

 
 
 
 
   Posebno obvestilo 

V NEDELJO 1.februarja ob 1400 je občni 
zbor društva. Prosimo vse člane, da pridejo na zbor 
v svečanih ali delovnih uniformah ob 1345 zaradi 
skupinskega slikanja za spletno stran, ki je urejena 
od prejšnjega leta. 
Naslov  http://www.krvavcji-vrh.si 
 
 


