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UVOD 

Ob vsakem rojstnem dnevu, še posebej v zrelih letih, obujamo spo-
mine na prehojeno pot. Spominjamo se dogodkov, ki so zaznamovali naše 
življenje. Najprej veselih in pomembnejših, včasih pa tudi manj prijetnih 
in žalostnih, a na te skušamo čim prej pozabiti. Spomnimo se tudi  naših 
najbližjih, ki so bili z nami od začetka, ki so nam pomagali, nas vzpodbu-
jali in z nami delili radosti življenja.
Tako običajno praznujemo v družinskem krogu. A kaj so gasilci drugega 
kot velika družina? Ob osemdesetem rojstnem dnevu gasilskega društva 
Krvavčji Vrh se bomo spomnili ljudi in dogodkov, ki so zaznamovali delo 
društva. To je pripoved o delu štirih generacij, ki jih je povezoval isti cilj: 
pomoč sočloveku v nesreči in preprečevanje le-teh, čeprav so delovali v 
različnih razmerah.
Naši predhodniki so bili skrbni in so ohranili veliko gradiva, ki priča o delu 
društva od njegovega začetka do danes.
Naj bo ta publikacija darilo društvu ob obletnici, zahvala starejši gene-
raciji in vzpodbuda naši mladini v prihodnje.
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SpOštOVane gaSilke, 
SpOštOVani gaSilci!

Ob visokem jubileju, 80-letnici delovan-
ja Prostovoljnega gasilskega društva 
Krvavčji Vrh, iskrene čestitke in zahvala za 
zanesenjaško delo na področju gasilstva 
ter zahvala za širše delovanje vseh članic 
in članov društva.
Ste redka skupnost, kjer ste skoraj vsi 
vaščani tudi članice in člani gasilskega 
društva. Vaše delo je preseglo področje 
gasilstva in zato vas deluje kot homogena 
celota, zazrta v prihodnost. 

Vaša pridobitev, novo vozilo GVM 1 z gasilsko prikolico in brizgalno, je 
nov prispevek k uspešnemu delovanju celotne Gasilske zveze Semič in 
tudi prispevek k uspešnemu sodelovanju s sosednjimi zvezami.

Že sedaj se veselim vseh pridobitev v vaši vasi v letošnjem letu; tudi te 
pridobitve so delno plod sodelovanja vaščanov, to je gasilk in gasilcev 
PGD Krvavčji Vrh.

Želim vam tudi veliko prijetnih športnih in družabnih trenutkov na novem 
igrišču!

Predsednici, članicam in članom veliko uspehov in čim manj nesreč v 
prihodnosti!

»Na pomoč«!

Semič, 24. julij 2010                      

Župan Občine Semič Ivan Bukovec – boter vozila
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VSi SmO Si želeli in USpelO nam je

Ogenj je kot divja žival: če ni zaklenjena 
v kletki, je zelo nevarna. Če nam je po eni 
strani v pomoč, nam je z druge strani zelo 
velik sovražnik. Trenutek neprevidnosti 
in malomarnosti in spremeni se v pravo 
katastrofo.

Zgodovina našega gasilskega društva od 
ustanovitve do danes je zelo pestra. Letos 
praznujemo 80. letnico delovanja.

Res, veliko prostovoljnih ur je bilo opravljenih v teh osemdesetih letih. 
Vsi gasilci smo podrejeni enemu samemu cilju, da smo ob intervencijah 
sposobni in pripravljeni pomagati človeku v stiski. Za vse to moramo 
imeti ustrezno opremo in znanti z njo delati.

Seveda se v gasilskem društvu ne posvečamo zgolj delu. Pomembna so 
tudi druženja in tekmovanja z ostalimi društvi. Verjeti moramo v to, da 
je gasilski dom vsem gasilcem drugi dom. V njegovih prostorih se mo-
ramo počutiti prijetno in domače. Samo tako bomo s skupnimi močmi 
sposobni pomagati sočloveku v stiski.

Gasilci smo ljudje, ki ob zvoku sirene v vsakem vremenu in času zapus-
timo svoj dom, svoje domače in odhitimo pomagat človeku, ki je naše 
pomoči potreben. Včasih je na kocko postavljeno tudi naše življenje. 
Zaradi tega je gasilstvo tudi v sodobni družbi nadvse pomembno, po-
gosto pa premalo cenjeno.

KAJ PA JUTRI?

Vsi smo si želeli in uspelo nam je. Dokazali smo, da zmoremo in znamo.
Izpolnili smo vse do sedaj zastavljene cilje.

Za nami je 80 let delovanja. Zahvaljujem se vsem našim gasilcem in gasil-
kam za dobre medsebojne odnose, za strpnost, vloženi trud in delo. Želim 
si, da ne bi nikoli zmanjkalo prostovoljnih gasilcev s takimi čudovitimi 
lastnostmi. Tako se bo ohranila prava pot gasilstva na Krvavčjem Vrhu.
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Ob tem jubileju je prav, da se z vsem spoštovanjem spomnimo preminu-
lih gasilcev in jim izkažemo čast na njihovo delo in prehojeno pot v tem 
društvu.

Hvala vsem krajanom, znancem, GZ Slovenije, GZ Semič, Občini Semič, 
delovnim organizacijam, zasebnikom, vsem ostalim, ki ste nam prisluhni-
li in nam pomagali na naši prehojeni poti in pridobitvi ob naši 80.letnici.

Iskrene čestitke vsem članom, članicam, veteranom in mladini, ki ste z nami 
ob našem visokem jubileju.Hvala vsem za vašo požrtvovalnost,podporo 
in pridne roke, ter povabilo, da nadaljujemo naše poslanstvo.

Ohranimo čast in bodimo ponosni!
    
NA POMOČ!                      

Predsednica: IVANA ZIDAR
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OB 80. letnici pgD kRVaVČji VRH

Gasilstvo ima na Slovenskem že 140 let-
no tradicijo. Že takrat so ljudje spoznali, 
kako nemočen je človek, ko ga prizadene 
požar ali naravna nesreča. Ob spoznanju, 
kako potrebna je pomoč prizadetim, so 
se začele organizirati požarne brambe in 
kasneje gasilska društva.
Tako so se leta 1930 vaščani Krvavčjega 
Vrha odločili ustanoviti gasilsko društvo. 
Glavni namen društva je bil obramba pred 
ognjem in drugimi nesrečami, pomoč sovaščanom in sosedom, kar pa 
je najbolj pomembno, nihče ni zahteval plačila za delo in ga je opravil 
prostovoljno. Že takrat so spoznali, da brez usposobljenega kadra ni 
napredka gasilstva.
S skupnimi močmi se je iz leta v leto kazal napredek, ko je iz lesene ba-
rake zrasel gasilski dom, kot ga vidimo danes. Prav tako pa so nabavljali 
opremo in orodje, ki je polnila gasilsko orodjarno. Rezultati dobrega gos-
podarnega dela pa so vidni, saj imamo danes lepo urejen gasilski dom, 
novo gasilsko vozilo GVM1, novo orodno prikolico za prevoz opreme in 
usposobljene gasilce, ki so kos najzahtevnejšim nalogam.
Delamo pa tudi na družbenem področju. Udeležujemo se parad, tek-
movanj in drugih prireditev na nivoju GZ Semič, kot tudi na državnem 
nivoju. Pohvalimo se lahko z uspehi naših veteranov na  tekmovanjih, 
članska ekipa se udeležuje tekmovanj, domov pa prihaja s priznanji in 
pokali, najbolj pa smo ponosni na ekipo mladink, ki se je uvrstila na 
državno tekmovanje.
Ob obletnici društva bi se rad zahvalil in čestital vsem članicam in članom 
našega društva, ki so s svojim delom in zaslugami pripomogli, da se za-
vest naših prednikov ob pomoči nadaljuje in izpopolnjuje.
Zahvala gre vsem sponzorjem in donatorjem, ki s finančnimi sredstvi 
pripomorejo, da smo kos vsem nabavam in posodobitvam. Posebna za-
hvala gre županu g. Janku Bukovcu.za prispevek s strani občine in vod-
stvu GZ Semič za strokovno, kakor tudi finančno pomoč, predvsem ob 
zadnjih posodobitvah opreme in nabavi vozila. 

Poveljnik PGD Krvavčji Vrh
Franci Požek
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UStanOViteV pgD kRVaVČji VRH

Vaščane Krvavčjega Vrha od nekdaj povezujejo gasilci, so edino društvo, 
ki je delovalo in še deluje v tem kraju. Povezanost društva in krajanov se 
kaže v medsebojnem razumevanju, v skupni želji po razvoju in napredku 
v vasi in poslanstvu, ki ga gasilci opravljajo.
Življenje v času nastajanja gasilskega društva Krvavčji Vrh je bilo težko. 
Ljudje so se preživljali s kmetijstvom, ki je bilo slabo razvito. Polja so 
obdelovali z voli in konji, presežkov na kmetiji za prodajo je bilo malo; 
sadje, vino, žganje  in les.
Domačije z gospodarskimi poslopji so bile strnjene, le stanovanjske hiše 
so bile pokrite z opeko, ostala poslopja pa s slamo.
Ustanovitvi PGD Krvavčji Vrh je botrovalo več dejavnikov: stiki in bližina  
članov Metliške gasilske župe, strnjena gospodarska poslopja in velika 
požarna ogroženost. Kot kaže, je ravno dobro znanstvo Jakoba Pluta, 
Antona Kambiča s Cerovca in Jožeta Kofalta s Krvavčjega Vrha z Ignacem 
Štuparjem iz Metlike pripeljalo do ustanovitve Prostovoljnega gasilske-
ga društva Krvavčji Vrh. Napredni možje so se sestajali v gostilni na 
Župenci in v zidanici v Kržanovem Vrhu (sedaj Stojničeva), ki sta bili 
last Jakoba Pluta, kjer so se jim velikokrat pridružili tudi Lokvičani in 
Trnovčani Pezdirc, Krakar, Rus, iz Metlike pa Kremesec, Malešič in neka-
teri drugi. Ob nedeljah po maši pa so se srečevali v Metliki v gostil-
nah pri Mežnaršiču ali pri Grbcu. Ob takih priložnostih je Ignac Štupar 
navduševal sogovornike za gasilstvo, tako so ideje po boljšem, lažjem 
in varnejšem življenju skozi čas postajale vse bolj domače in končno 
obrodile sad, najprej na Krvavčjem Vrhu, leto pozneje še na Lokvici.

»Krvoška godba«, ki je povezovala Krvavčji Vrh in okoliške vasi 
že pred ustanovitvijo gasilskega društva 
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Napredni vaščani Krvavčjega Vrha so se odločili, da ustanovijo svoje gasil-
sko društvo, ki naj bi delovalo na območju takratne Občine Črešnjevec. To 
se je zgodilo 5. januarja 1930, ko je Jože Kofalt povabil može z Gradnika, 
Sodjega Vrha, Praproč, Cerovca, Hriba, Krvavčjega Vrha in Črešnjevca v 
svoj dom na ustanovni občni zbor. Vabilu se je odzvalo 34 gospodarjev s 
Cerovca, Hriba, Sodjega Vrha, Gradnika in Krvavčjega Vrha. Društvo se 
je imenovalo Prostovoljno gasilno društvo Krvavčji Vrh.
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Originalni ustanovni zapisnik PGD Krvavčji Vrh

V novoustanovljeno društvo je bilo včlanjenih 30 članov in 5 podpornih 
članov, od tega tri ženske. 
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Dopis, s katerim je bilo društvo sprejeto 
v Jugoslovansko gasilsko zvezo
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pRViH DeSet let DRUštVa

Vrt za gradnjo orodjarne je gasilcem podarila Katarina Plut iz Cerovca 
12 (Staniševa) z željo, da se njen sin sprejme med gasilce, ko bo zadosti 
star.
 Že pri prvi (krstni) veselici se je zalomilo, kajti kljub prošnji na škofijski 
ordinariat v Ljubljani so morali veselico z godbo in plesom za Florjanovo 
preložiti na kasnejši datum.
Istega leta so zbrali les za orodjarno, pri zbiranju finančnih sredstev so 
priskočili na pomoč tudi rojaki  po svetu, predvsem iz Kanade.
Orodjarna je bila v drugem letu delovanja društva pod streho, po vaseh 
so določili trubače. Velika želja po nakupu brizgalne se je izpolnila maja 
leta 1932. Nabavili so jo pri gasilskem društvu iz Prekope pri Šentjerneju 
in jo krstili 3. julija na veselici. Kum brizgalne je bil Ignac Štupar iz Met-
like. Tega leta so se v društvo vključili tudi Črešnjevčani.
Naslednji dve leti so dograjevali orodjarno, urejali vrt in izobraževali 
člane za ravnanje z brizgalno, kar jim je prišlo prav že leta 1934 pri 
požaru v Bereči vasi in pri Nemaničevih.
Po petih letih skupnega delovanja so se člani z Gradnika, Sodjega 
Vrha in Praproč pridružili novo ustanovljenemu gasilskemu društvu na 
Štrekljevcu. Tako je število članov v društvu krepko upadlo, ker pa vsi 
člani niso hoteli podpisati  zaprisege kralju Aleksandru, se je število še 
dodatno zmanjšalo.
Februarja 1938 so se gasilci lahko prvič zbrali na občnem zboru v gasil-
skem domu.
Naslednje leto so se v vseh gasilskih župah zavzeto pripravljali na gasilski 
kongres in na proslavo ob 20-letnici ustanovitve Jugoslovanske gasilske 
zveze. Kongresa se je udeležilo tudi 5 gasilcev iz gasilske čete Krvavčji 
Vrh.
Učitelj Ahačič je nekaj gasilcev naučil igro, ki so jo zaigrali v Latinovem 
podu in poželi veliko pohval obiskovalcev.
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VOjnO OBDOBje

Gasilska zveza je leta 1940 izdala navodila za usposabljanje gasilcev v 
slučaju vojne, pri gašenju požara, reševanju, prvi pomoči, protiletalski 
zaščiti in pri določitvi gasilskih domov za potrebe obrambe. Vsaka četa 
je morala kupiti torbice prve pomoči.
Vsako gospodarstvo je moralo dati jugoslovanski vojski za prevoz vola, 
vsako drugo pa še voz. Kmalu so se tudi v Beli krajini uprli okupatorju in 
k osvobodilnem gibanju so pristopili tudi člani gasilske čete Krvavčji Vrh. 
Avgusta 1942 so italijanski vojaki ujeli in odpeljali na Rab predsednika 
Kofalta in še dva člana.
Med letoma 1944 in 1945 sta na Črešnjevcu delovali partizanska bolnica 
in baza za odvoz ranjencev na letališče na Krasincu. Za bolnico je dalo 
društvo vse uporabne deske, pustili so si le plesni oder. Partizanski vojski 
pa so dali gasilske obleke in pasove.
Vojna je zahtevala 6 gasilskih življenj ter ogromno materialne škode. Ob 
koncu vojne je društvo štelo le še 22 članov.

pRVa pOVOjna leta

Prvi sestanek po vojni avgusta 1945 je predsednik sklical z namenom, 
da pregledajo stanje članstva, inventarja in blagajne (bila je prazna). 
Sledile so aktivnosti, predvsem zbiranje denarja za nakup opreme, or-
ganiziranje veselic in udeleževanje na društvenih srečanjih. 
Društvo je delovalo po navodilih Okrajne gasilske zveze v Črnomlju. 
Zaradi povojne obnove države ni bilo sredstev za novo opremo. Gasilci 
so se kljub temu udeleževali prireditev in vaj pri sosednjih društvih s 
svojo staro ročno brizgalno.
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OBDOBje OD 1950 DO 1985 

Gasilci so vedno bolj pogrešali opremo zaradi oddaljenosti vodnjakov in 
premajhne količine vode, ki so je imeli na voljo. Želeli so si večji bazen 
za vodo, prav tako tudi nov, večji gasilski dom. 
Leta 1954 so naročili dimnikarja, ki je pregledal vse stavbe in dimnike 
ter opozoril na nepravilnosti. Tega leta so nabavili blago za gasilske ob-
leke, saj so stare oddali partizanski vojski. Člani so se udeležili tečaja za 
izprašane gasilce (21 ur pouka), tečaja za podčastnike v Medvodah pa se 
je udeležil poveljnik  Anton Kambič iz Črešnjevca.
Poleti leta 1954 so se gasilci in vaščani lotili gradnje vaškega vodnjaka.
Naslednje leto, 24.7.1955, je med nevihto prišlo do požara na domačiji 
Kofalt. Požar so pomagala gasiti gasilska društva iz Lokvice, Metlike, 
Dragomlje vasi, Semiča in Črnomlja. Na koncu so ugotovili, da imajo 
gasilska društva premalo sesalnih cevi, kajti vode je bilo v vaškem vod-
njaku dovolj, a so težko prišli do nje.
V letu 1955 je bila ustanovljena Občinska gasilska zveza Semič, v katero 
je bilo vključeno tudi PGD Krvavčji Vrh, član Stane Plut pa je bil imeno-
van za poveljnika zveze. Zveza je delovala do ukinitve Občine Semič leta 
1958 (Franc Oven, Gasilska zveza Semič, 10 let, 2006). 

Med drugim je v letu 1956 Dolenjska gasilska zveza dala navodila gasil-
skim društvom, naj se včlanijo v Socialistično zvezo delovnega ljudstva, 
kamor so včlanjena tudi ostala društva. Vključitev je bila tudi pogoj za 
družbeno pomoč. Predvsem starejši gasilci so bili proti temu, zato se je 
članstvo v društvu zmanjšalo kar za tretjino. Je pa  leto 1956 pomembno 
zaradi nakupa zemljišča s stavbo za nov gasilski dom na sedanji lokaciji. 
Do konca leta so stavbo adaptirali in prekrili streho. Uspešni so bili, ker 
so zaslužili s prodajo lesa in opravili zelo veliko prostovoljnih delovnih ur. 
Ob delu so izpeljali še 5 gasilskih vaj. Naslednja leta so v novem domu 
napeljali elektriko in uredili vrt. Člani s Črešnjevca se niso strinjali z novo 
lokacijo, zato so izstopili iz društva ter ustanovili svoje.

Gasilci so se udeleževali sektorskih vaj, ki so jih pripravili vsako leto 
v drugem društvu. Na občnem zboru 1963 so bili deležni kritike, da so 
se na vajah slabo odrezali. Vzrok slabemu rezultatu je bilo blato na 
tekmovališču, naši gasilci pa so bili oblečeni v boljše obleke, ki jih niso 
želeli uničiti.
So pa v juliju tega leta tudi sami organizirali in pripravili teren za sektor-
sko vajo, ki je lepo uspela; sledila je veselica.
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Gasilski dom leta 1957 in spominsko obeležje na njem 
(Vir: Jože Dular, Belokranjski muzej Metlika)

Sestanek v starem gasilskem domu

Mladina je zaprosila gasilce za uporabo gasilskega doma za sestanke in 
razvedrila. Prošnji so ugodili in ji pomagali pri nakupu gramofona.
Ob 35-letnici delovanja so se v društvu odločili, da bodo kupili motorno 
brizgalno. Zopet so zbirali prostovoljne prispevke, pomagala jim je Gasil-
ska zveza Črnomelj. Motorna brizgalna je bila nabavljena v LTH v Škofji 
Loki. Krst nove brizgalne in veselica sta bila 25. maja 1965.
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Krst nove brizgalne 25. maja 1965

V naslednjih petih letih je bila dokončana škarpa pri gasilskem domu, 
postavljena so bila nova vhodna vrata, zamenjan pod v dvorani, ki je bila 
tudi na novo prepleskana. Vse pridobitve so gasilci proslavili na veselici 
in prireditvi ob 40-letnici, ki je po pričevanju zapisnika z občnega zbora 
lepo uspela.
Ker je bilo potrebno motorno brizgalno večkrat popravljati, so v društvu 
sklenili, da jo bodo zamenjali z novo, bolj zanesljivo in kvalitetnejšo. 
Članica društva Marija Ancelj je gasilcem dala v dar gozd, v katerem so 
posekali les za nakup brizgalne. Ker denarja ni bilo dovolj, so se gasilci 
znašli tako, da so tega leta organizirali dve veselici in dobili še izdatno 
pomoč, ki jo je prispevalo Gozdno gospodarstvo iz Črmošnjic. Leta 1974 
so nabavili novo brizgalno znamke Rosenbauer, ki so jo krstili na drugi 
veselici, in prekrili gasilski dom.
V naslednjih letih so se gasilci največ ukvarjali z gradnjo garaže in oprav-
ljali vsa tekoča gasilska dela (prečrpavanje vode, parade, veselice,) in 
tako dočakali 50. rojstni dan, ki ga je društvo praznovalo 6.7.1980.
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Parada leta 1980 je krenila izpred Ličetove hiše

V delovnem planu za leto 1980 so si zastavili nalogo, da bodo adaptirali 
gasilski dom, porušili stari del in k novozgrajeni garaži dodali prizidek. 
Prvi gasilski prapor je gasilsko društvo dobilo leta 1980.

Prireditev ob 50. obletnici društva in razvitju prapora
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Leta 1984 so gasilci gasili požar na Lokvici, kjer se je izkazalo, da bo 
potrebno nabaviti gasilsko prikolico za prevoz gasilske opreme. Nabav-
ljena je bila še v istem letu.

OBDOBje V nOVem gaSilSkem DOmU

V letu 1987 je bil porušen tedanji gasilski dom, narejen izkop za zidanico, 
novi objekt pa je bil do jeseni že pod streho. Vse aktivnosti v naslednjih 
letih so se odvijale v novem domu, hkrati pa se je le-ta urejal. Denar za 
zaključna dela so člani zbrali z darovanjem lesa in prostovoljnimi pris-
pevki.

Otvoritev orodjarne leta 1990 ob 60-letnici delovanja društva

Godba na pihala v povorki na prireditvi ob 60- letnici društva
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Leta 1997 je bila izpeljana prireditev ob otvoritvi gasilskega doma. V 
novi dom je bilo vloženih letno po 1000 prostovoljnih delovnih ur in ve-
liko lastnih sredstev.
Na operativnem področju od leta 1996 potekajo aktivnosti po navodilih 
nove Gasilske zveze Semič. Tekmovalna desetina se je v teh letih zelo 
pomladila. Gasilci so se udeleževali tekmovanj, vaje trojk, avtorelija, 
gasilskih parad in podobnih aktivnosti. Skozi celotno obdobje je bilo ak-
tualno prečrpavanje vode iz vodnjakov, s čimer so zagotavljali vodo tudi 
tistim, ki jim je je že zmanjkalo. Za to delo je bil vsako leto zadolžen 
član društva, ki je skrbel za brizgalno in prečrpaval vodo, za kar se je na 
občnih zborih redno določala cena. 
V letu 1999 so na gasilskem vrtu organizirali prireditev ob otvoritvi vo-
dovoda na Krvavčjem Vrhu.

nOVO tiSOČletje

V letu 2000 je PGD Krvavčji Vrh razvilo novi prapor, ki je še sedaj v 
uporabi.

Boter prapora, župan Občine Semič, 
ob razvitju prapora 18. 6. 2000 

V letu 2002 se je začela nova doba PGD Krvavčji Vrh. V društvo se je 
včlanilo 20 novih članov, od tega 18 članic. Z Gasilsko zvezo Semič smo 
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uredili podatke za evidenco GAS 2000. Tega leta so sodelovali pri gašenju 
delovnega stroja na polju v bližini vasi. V gasilskem domu so že tretje 
leto urejali zgornje prostore.
Ob svečanem prevzemu vozila LADA NIVA so bile v povorki prvič v ob-
stoju društva domače gasilke.

Ob svečanem prevzemu vozila LADA NIVA

Leta 2004 je PGD Krvavčji Vrh sodelovalo pri izpeljavi prireditve ob 60. 
letnici partizanske bolnišnice Topolovec. Izkupiček je bil porabljen za 
dokončanje zgornjih prostorov gasilskega doma. Leta 2005 je bila vgra-
jena klima in izdelana kuhinja.
V aprilu 2005 je zagorelo na gospodarskem poslopju Požekovih. Najhitreje 
so se odzvali domači gasilci in požar lokalizirali do prihoda ostalih gasil-
skih enot. 

Po požaru pri Požekovih
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V letu 2006 so v gasilskem društvu nabavili šotor z aluminijasto kon-
strukcijo, ki je namenjen za prireditve na Krvavčjem Vrhu in drugod. 
V društvu je bila ustanovljena komisija za šport. Ta je uredila lokacijo 
za športno igrišče in skrbela za vzdrževanje le-te. V naslednjih letih so 
operativni gasilci zaključili več izobraževanj in tečajev: tečaj za 
bolničarje, tečaj za uporabnike radijskih postaj, tečaj za tehnično 
reševanje, tečaj za nosilce dihalnih aparatov in tečaj za nižje gasilske 
častnike, ta tečaj sta opravili tudi članici. 

Nudenje prve pomoči ponesrečenki

V poplavljenih Železnikih sta pri odpravi posledic sodelovala dva člana 
društva.

Toni Plut  pomoč v Železnikih
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V letu 2008 in 2009 so v sklopu Florjanovega domače gasilke in vaščanke 
pripravile v gasilskem domu zanimivi razstavi domače obrti in razstavo o 
žegnanju na Krvavčjem Vrhu. 
Na domači internetni strani je predstavljeno delo gasilcev skozi leto, kar 
nadomešča letno glasilo Krvoški gasilec, ki je izhajal  4 leta.

Pred odhodom v Metliko v povorko 
ob 140-letnici gasilstva na Slovenskem

16. maja 2009 so gasilci pripravili svečan sprejem avtomobila GVM 1. 
V juniju so z novim avtomobilom in staro brizgalno s konjsko vprego 
sodelovali v svečani povorki v Metliki na slovesnosti ob 140-letnici gasil-
stva na Slovenskem.

Gasilski voz PGD Krvavčji Vrh pred povorko ob 140-letnici 
gasilstva na Slovenskem v Metliki
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VODOOSkRBa na kRVaVČjem VRHU

V preteklosti  je velikokrat primanjkovalo vode. Vodnjaki so bili ob hišah, 
sprejeli so le od 5 do 15 kubičnih metrov vode. Vedno je je bilo premalo, 
čeprav so z njo ravnali zelo varčno. Živino so vaščani napajali v lužah 
in ob poteh v kalih. Še danes so ostala imena predelov, kjer so bila 
napajališča živine, kot so Konjski dol, Stara luža, Pri kaličku, Luža na 
Capi ipd. V slučaju požarov so ljudje gasili tudi z gnojnico. Pred letom 
1930 in tudi po tem so v slučaju požara prišli gasit gasilci iz Metlike, 
Dragomlje vasi, Gradca in Semiča, torej iz krajev, ki so bili oddaljeni od 
5 do 15 km. 
Dovoz manjkajoče vode je bil v času pred II. svetovno vojno in nekaj časa 
po njej prepuščen samim vaščanom. Ti so si vodo dovažali v sodih na 
vozovih, ki so jih vlekli voli ali konji. Po vodo so šli na Krupo k Hluparju 
ali so jo natakali v Srednjih malencah, na Obrhu, v Metliki iz hidranta pri 
Kremescu. Perilo so v prvi polovici prejšnjega stoletja žene in dekleta 
prale na Krivoglavicah ali na Obrhu v Metliki, rjuhe in podobno perilo pa 
so prale na lužah v Konjskem dolu in Starem kalu. 
Pred letom 1940 so pred volitvami poslanci obljubljali, da bodo dali zabe-
tonirat napajališča za živino na Črešnjevcu, Gradniku in na Sodjem Vrhu 
na že obstoječih lužah in obljubo po volitvah tudi izpolnili. Vendar so bile 
nekatere omenjene luže zabetonirane zelo površno, zato so napajališča 
razpokala, začela izgubljati vodo in so nazadnje tudi presušila. Med 
II. svetovno vojno so bili vaščani Krvavčjega Vrha in Cerovca prisiljeni 
voziti vodo iz luž pod Lokvico, iz Starega kala. Tam je bilo takrat pre-
povedano kopanje in napajanje živine. Ob hudi suši je velikokrat prišlo 
do sporov med vasmi, ker so bile omenjene luže na območju Lokvice. Na  
Krvavčjem Vrhu so leta 1954 skušali rešiti problem pomanjkanja vode z 
gradnjo vaškega  vodnjaka  z napajališčem za živino. 
Po vojni so si v  času suše morali vaščani še do nedavnega voziti vodo s 
cisternami. Cisterne podjetja Iskra, GD Črnomelj in Semič ter Komunale 
Črnomelj so pred napeljavo vodovoda vsako poletje dovažale vodo v vod-
njake. Ker večkrat ni bilo mogoče zadostiti vsem potrebam, so vaščani 
Krvavčjega Vrha, Cerovca in Črešnjevca nabavili 3 m³ cisterno, s katero 
so si dovažali vodo iz semiškega vodovoda. 
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gRaDnja VODnega BaZena 
na kRVaVČjem VRHU

V aprilu 1954 je Centralni higienski zavod iz Ljubljane odobril gradnjo 
150 kubičnih metrov velikega vodnjaka na Krvavčjem Vrhu. Na zboru 
vaščanov je bila določena lokacija za vodnjak, podpisali pa so tudi 
pogodbo o izvajanju del.

Dela je vodil gradbeni odbor v sestavi: 
  • Jože Plut - predsednik
  • Stane Plut - tajnik  
  • Jože Kofalt - blagajnik
  • Karel Požek - član
  • Janez Plut - član 

Higienski zavod iz Ljubljane je izdelal načrte, vaščani pa so se obvezali, 
da bodo prostovoljno opravili naslednja dela: izkop za vodnjak, priprava 
in dostava materiala, betoniranje vodnjaka in cevovodov. Odstopili so 
tudi strehe za napeljavo meteorne vode v vodnjak.
Pri gozdnem gospodarstvu Črmošnjice so kupili več smrek, gasilci so 
jih posekali, peljali na žago in nato pripeljali deske za opaže. Zatem je 
bilo potrebno nakopati približno 80 m³ peska na Hrastu v vaškem kam-
nolomu. Tu je pri delu pomagala tedanja JLA. Vojaki so s kompresorjem 
vrtali luknje za mine ter zagotovili izšolanega minerja. Iz Novega mesta 
so pripeljali okrog 100 kg razstreliva. Del peska so naročili tudi v Dra-
gomlji vasi. Pri prevozu je s kamionom pomagala KZ Metlika. Šofer Tone 
Horvat je zvozil ves pesek, betonske cevi iz Karlovca, kremenčev pesek 
iz Mokrega Polja in drug potrebni material. Prevoze s tovornjakom je 
plačala gasilska zveza. Izkop vodnjaka je bil zelo naporen in zahteven. 
Za vrtanje kamenja je tokrat posodilo kompresor cestno podjetje. Ker 
je v času izkopa veliko deževalo, se je del zemlje zrušil. Za betoniranje 
je podjetje Begrad posodilo mešalec betona, da je delo teklo hitreje 
in je bilo možno celo zunanjo stran zabetonirati v enem dnevu. Potem 
so prišli na vrsto še čistilnik, jaški, plošča in cevovodi. Zidarska dela je 
vodil zidar Mekiž iz Semiča. Na koncu so delavci Komunale iz Črnomlja 
postavili še žlebove.
Bazen je bil kmalu poln in že naslednje leto so ga uporabili za gašenje 
požara v neposredni bližini.
Sčasoma so vaščani preusmerili del žlebov v svoje vodnjake, tako da 
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sedaj doteka voda le z dveh streh. Kljub temu da je sedaj v vasi vodovod 
s hidranti, je dobro, da je bazen poln vode za primer požara v vasi. Ba-
zen je v lasti gasilskega društva. 

Vodni bazen še vedno služi kot rezervoar za požarno vodo

pRiReDitVe pgD kRVaVČji VRH

Vedno bolj se članstvo zaveda poleg osnovnega namena varovanja pred 
požarom in naravnimi nesrečami tudi drugačnega poslanstva: povezave 
vaščanov v primeru nesreč, ob družabnih prireditvah in drugih oblikah 
druženja. Ponosni so na svojo Salamado, Golažiado in Silvestrovanje, ki 
povezujejo  gasilsko društvo in vaščane. Posebej čislano je Florjanovo, 
ko goduje sv. Florjan, zavetnik gasilcev, ki mu je posvečena cerkev na 
Krvavčjem Vrhu.
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FlORjanOVO nekOČ in DaneS

Florjanovo je najstarejša prireditev v vasi, ki jo organizirajo gasilci. Že v 
prvih letih delovanja društva so gasilci organizirano odkorakali v cerkev 
k sv. Florjanu. Zanimiva je okrožnica Gasilske zajednice Dravske bano-
vine iz leta 1939, ki na treh natipkanih straneh opozarja gasilce, kako naj 
se pripravijo na Florjanovo, predvsem pa v okrožnici prebujajo narodno 
zavest, kar je razumljivo za takratne razmere.

Del okrožnice

Po povojni prekinitvi so Florjanovo gasilci na Krvavčjem Vrhu obudili 
zopet leta 1992. Najprej so povabili k sodelovanju gasilce s Črešnjevca in 
Gradnika, od leta 2001 pa vsa gasilska društva iz  GZ Semič in sosednja 
društva iz GZ Metlike. Tako se ta dan zbere na Krvavčjem Vrhu okrog 
sto gasilcev, ki počastijo zavetnika gasilcev sv. Florjana v domači cerkvi.
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Povorka uniformiranih gasilcev gre od gasilnega doma 
v cerkev sv. Florjana leta 1992

Parade in sv. maše se za Florjanovo udeležijo predstavniki vseh 
gasilskih društev iz GZ Semič pa tudi sosedje iz metliškega konca 

Gasilci pri sv. maši za Florjanovo 2010
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SalamaDa

Prvo Salamado so pripravili v letu 2004 in je postala tradicionalna 
prireditev v vasi. Gasilci jo pripravijo marca ali aprila. Običajno na petek 
zberejo vzorce salam, v soboto dopoldan pa jih oceni strokovna komisija. 
Zvečer na prireditvi salamam dajo svoj glas tudi obiskovalci, sledi razgla-
sitev rezultatov in družabni večer.

Člani pripravljalnega odbor za izvedbo salamade 2009

Salame ocenjujejo tudi obiskovalci »Salamade«
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DelO mlaDinSke kOmiSije

V PGD Krvavčji Vrh so ustanovili mladinsko 
komisijo v letu 2005. Od vsega začetka jo vodi 
Toni Plut. Zaradi manjšega števila pionirjev in 
mladincev sestavljajo ekipe za različne kate-
gorije s sosednjima društvoma Črešnjevec in 
Gradnik. Pionirji sodelujejo tudi v društvu Mla-
di gasilec na OŠ Semič.
Mladi se vsako leto udeležijo gasilskega tabora 
v poletnih mesecih nekje ob Kolpi. Običajno 
sledi ob koncu leta še kopanje v Čatežkih top-
licah. 

Poglejmo nekaj najuspešnejših dosežkov:

• Maju 2006 je Valentina Golobič iz PGD Črešnjevec postala v ekipi
mladink državna prvakinja. Pionirji so se oktobra uvrstili na državni 
kviz in dosegli 4. mesto. 

• Junija 2007 so pionirji dosegli na gasilskem tekmovanju 4. mesto.

• Leta 2008 so se udeležili občinskega gasilskega tekmovanja z ekipo 
PGD Črešnjevec in dosegli 1. mesto. Med počitnicami na mladinskem 
taboru v Marindolu so bili  prvič na regijskem tekmovanju iz orientacije 
in so se uvrstili na državno tekmovanje. Tam je največ iztržil Rok Fink 
z ekipo PGD Gradnik in doseženim prvim mestom.

• Uspešno je bilo tudi leto 2009. Domače mladinke so zmagale na
občinskem in regijskem tekmovanju in se uvrstile na državno, ki bo 
poleti 2010. Na regijskem tekmovanju v orientaciji so zmagale pionirke 
in na državnem nivoju dosegle sedmo mesto. Pionirke so se uvrstile na 
državno tekmovanje tudi v kvizu.

Mentor: Toni Plut
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Krvoška mladina je zelo uspešna na gasilskih tekmovanjih

Ekipa PGD Krvavčji Vrh na mladinskem državnem tekmovanju 
v Lipovcih 2010



80 let PGD Krvavčji Vrh

33

naBaVa gaSilSke OpReme 
OD leta 1930 DO 2010

• Maja 1932 je društvo nabavilo ročno brizgalno pri gasilskem društvu  
Prekopa pri Šentjerneju. Krst in veselica je bila 3.7.1932. To leto so 
nabavili tudi trobento in signalni rog iz medenine, skupaj z ustnikom 
za rog. 

• V letu 1933 je bilo nabavljenih 50 metrov tlačnih cevi, gasilske kape in 
knjižica Gasilstvo in požarna bramba. Popravljen je bil gasilski stolp, 
da so lahko obešali cevi.

• 1934 je bila dograjena orodjarna in izdelan valjar za obešanje cevi.
• V letu 1935 so bile nabavljene čepice in »opasači«.
• 1938 je bilo nabavljenih 12 paradnih oblek.
• 1939 so nabavili 2 požarna mačka ter 12 gasilskih oblek in kap ter 

blago za 10 gasilskih srajc.
• 1950 je bilo nabavljenih 52 metrov tlačnih cevi.
• 1951 sta bila nabavljena 2 požarna kavlja.
• 1955 so bile nabavljene  3 tlačne in 3 sesalne cevi.
• 1965 je bila nabavljena motorna brizgalna v LTH Škofja Loka.
• 1970 je bilo nabavljenih 50 m tlačnih cevi.
• 1972 je bilo nabavljenih 15 gasilskih oblek.
• 1974 je društvo nabavilo motorno brizgalno ROSENBAUER.
• 1979 so bili nabavljeni gasilski pasovi in čelade.
• 1984 je bila nabavljena gasilska prikolica.
• 1986 je društvo organiziralo nakup aparatov S – 9 za gospodinjstva.
• 1987 so nabavili 4 B- cevi in 9 delovnih oblek.
• 1995 so nabavili 9 gornjih delov delovnih oblek in  9 parov škornjev ter 

radijsko postajo.
• 1996 so sofinancirali 5 gasilskih uniform.
• 1997 je bila nabavljena sirena.
• 1998 so nabavili 4 sesalne cevi in požarno metlo.
• 1999 so nadgradili prikolico za gasilsko opremo.
• 2001 so nabavili  avto LADA NIVA in sofinancirali 3 gasilske uniforme.
• 2002 so sofinancirali 8 ženskih in eno moško svečano obleko, nabavili 

gasilske kombinezone in 7 kosov zaščitnih čelad.
• 2003 so nabavili 5 C cevi, 5 B cevi, 19 škornjev Florjan, 2 brentači za 

gašenje travniških požarov.
• 2005 so nabavili 5 parov zaščitnih rokavic, šest B- cevi, 5 delovnih 

oblek.



80 let PGD Krvavčji Vrh

34

• 2006 so nabavili delovno–tekmovalne obleke za žensko tekmovalno 
ekipo, eno brentačo.

• 2007 so nabavili 4 obleke Bristol.
• 2008 so nabavili 10 kom C cevi, eno obleko Bristol, 2 čeladi za na-

padalca, 2 radijski postaji z loringofoni.
• 2009  so nabavili 2 dihalna aparata in moštveno vozilo GVM – 1.
• 2010 so nabavili 800 literno motorno brizgalno Rosenbauer in novo 

tipizirano gasilsko prikolico.

pROStOVOljnO gaSilSkO DRUštVO 
kRVaVČji VRH DaneS

PGD Krvavčji Vrh je eno izmed devetih društev v GZ Semič, tretje po 
starosti in edino društvo v kraju, ki povezuje vaščane, saj imajo aktivno 
včlanjenih tri četrtine prebivalcev. Gasilci so tudi sicer zelo aktivni. V 
društvu imajo več tekmovalnih ekip; ekipo članov, članic, veteranov in 
pionirjev. Prav pionirji in mladinci vseskozi presenečajo z odličnimi re-
zultati, tudi na državnem nivoju. 

Ko bom velik bom gasilec
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Z ostalimi tekmovalnimi ekipami sodelujejo na tekmovanjih na območju 
GZ Semič in regije Bele krajine. Predvsem je glavni namen preventivno 
delovanje pri zagotavljanju požarne varnosti v kraju, gašenje morebitnih 
požarov (travniški in gozdni požari na zaraščenem področju) in pomoč 
pri odpravi naravnih nesreč. Gasilsko društvo varuje okrog 80 privatnih 
objektov in 2 poslovna  objekta oziroma delavnici  v kraju. V vasi imajo 
gasilski dom, ki je vedno lepo urejen in ponos celemu kraju.  Njihovi 
operativni gasilci so delovali tudi zunaj kraja bivanja, in sicer pri odpravi 
posledic naravne nesreče v Železnikih, pri gašenju požara na Krasu, v 
občini Semič pa pri odpravi posledic ob  neurjih.
Zaradi vedno večje potrebe in pripravljenosti po solidarnosti, humanosti 
in pomoči sočloveku nujno potrebujejo ustrezno opremo, da ne ogrožajo 
sebe in tistih, ki jim je pomoč potrebna. Med to opremo vsekakor sodi 
tudi novo vozilo, ki bo služilo za varen prihod na mesto nesreče. 

Veteran med vajo
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aktiVnOSti OB nakUpU gVm 1 
in pReVZem VOZila

V PGD Krvavčji Vrh so se zaradi omejenih možnosti gasilskega vozila 
LADA NIVA odločili za nabavo gasilskega vozila GVM-1, ki  bo služilo 
za prevoz moštva. Do sedaj so se na intervencije in za ostale gasilske 
potrebe vozili z lastnimi vozili, saj gasilsko vozilo ni omogočalo prevoza 
potrebnega števila gasilcev. Novo vozilo bi s svojimi zmogljivostmi za-
dovoljilo tovrstne potrebe po prevozih moštva in istočasno z uporabo 
gasilske prikolice omogočilo tudi transport potrebne gasilske opreme. 

Novo gasilsko vozilo GVM1 PGD Krvavčji Vrh

V PGD so za izvedbo zastavljenega cilja formirali tričlansko komisijo za 
nakup avtomobila. Naloga komisije je bila, da izbere tri najugodnejše 
ponudnike vozila, ki bi bilo primerno za društvo. Odločili so se za vozilo 
Renault Trafic Passenger 2,5 DCI 150. Medtem ko so čakali na dobavo 
vozila, so vsi člani društva, vsak po svojih močeh in zmožnostih, iskali 
sponzorje in donatorje, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč in jim 
finančno pomagati pri izpeljavi projekta. Izdatne podpore in finančne 
pomoči so bili deležni tudi v Gasilski zvezi Semič in Občini Semič.
Še nekaj tehničnih podatkov o vozilu. Vozilo ima 9 sedežev, opremljeno 
je z dvojno klimo, radijsko postajo in zmogljivim motorjem 2,5 DCI s 150 
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konjskimi močmi. Nadgradnja je izdelana po zahtevah tehnične komisije 
GZ Slovenije, tako ima vozilo vso pripadajočo opremo, ki je zahtevana 
za vozilo GVM-1. 
Upajo, da bo vozilo uspešno služilo  potrebam društva in članom za 
prevoz na tekmovanja, parade in ostale gasilske dogodke. Seveda si 
želijo, da bi vozilo čim manjkrat izpeljalo iz garaže na intervencijo, ko 
pa bo to potrebno, si želijo, da bi varno prispelo na cilj in varno pripel-
jalo vse gasilce domov.

Veselje ob nakupu novega vozil
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VODStVO pgD kRVaVČji VRH 
meD leti 1930 in 2010

pReDSeDniki (naČelniki)                                      

1930 - 1937  JOŽE KOFALT
1937 - 1940  MATIJA SKALA
1940 - 1954  JOŽE KOFALT
1954 - 1956  JOŽE PLUT
1956 - 1959  JAKOB OGULIN
1959 - 1962  IVAN SKALA
1962 - 1974  JOŽE PLUT
1974 - 1978  FRANC POŽEK
1976 - 1978  ANTON PLUT
1978 - 1980  ANTON POŽEK
1980 - 1985  IVAN SKALA
1985 - 1993  FRANC POŽEK
1993 - 2001  ANTON OGULIN
2001 - 2009  TONE PLUT
2009 - IVANA ZIDAR

pOVeljniki

1930 - 1932  JAKOB OGULIN
1932 - 1937  IVAN PLUT
1937 - 1945  JOŽE PLUT
1945 - 1954  JANEZ KAMBIČ
1954 - 1956  ANTON KAMBIČ
1956 - 1962  JOŽE PLUT
1962 - 1964  IVAN SKALA
1964 - 1974  ANTON DRGANC
1974 - 1980  IVAN SKALA
1980 - 1985  KAREL POŽEK
1985 - 1993  MARJAN PAŠIČ
1993 - 1995  MARTIN KOFALT
1995 - 2003  ANTON GOLOBIČ
2003 - 2007  KAREL POŽEK
2007 - FRANCI POŽEK
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ČlanStVO V pgD kRVaVČji VRH   

Veterani

LETO ČLANI LETO ČLANI
1930 30 1963 28
1931 36 1972 28
1932 48 1973 30
1933 34 1976 25
1937 34 1982 26
1945 22 1991 23
1946 40 1992 30
1951 50 2002 56
1954 78 2003 56
1955 80 2006 59
1956 77,51,41 2008 66
1958 38 2009 65
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UpRaVni ODBOR V letU 2010

PREDSEDNICA: IVANA ZIDAR
PODPREDSEDNIK: TONE PLUT
TAJNICA: ANICA GOLOBIČ
KOMISIJA ZA ČLANICE: ANICA PLUT
KOMISIJA ZA VETERANE: JOŽE KONDA
POVELJNIK: FRANCI POŽEK
PODPOVELJNIK, ŠOFER: TONI OGULIN
KOMISIJA ZA MLADINO: TONI PLUT
ADMINISTRATINVNO-TEHNIČNA DELA: TOMAŽ POŽEK

Aktivnostim komisije za šport je botrovala izgradnja igrišča 

Novo igrišče služi za trening gaslicem in športnim aktivnostim
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naDZORni ODBOR V letU 2010

PREDSEDNIK: MARTIN GOLOBIČ
ČLAN: ANTON OGULIN 
ČLAN: ROMAN FINK

Upravni in Nadzorni odbor PGD Krvavčji Vrh

Ekipa članov na regijskem tekmovanju v Črnomlju 2009
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ZanimiVOSti

• Že leta 1932 so pobirali vino za veselico. 
• Za veselico 1933 so člani prispevali po 5 litrov pšenice za peko kruha 

in peciva.
• Leta 1935 so gasilci plačali za mašo 50 dinarjev, čeprav se niso vsi   

strinjali.

• Že leta 1939 so plačali zavarovalnino za svoje člane.
• Ob 10. obletnici so ob prazniku sv. Florjana pripravili pogostitev za 

vse člane.
• Leta 1940 je gasilska četa odhitela gasit požar v Radatoviče, ven-

dar so jih Žumberčani zaustavili že na Brezovici in jim svetovali, naj 
poti ne nadaljujejo, ker se jim lahko pripeti nezgoda. Po dolgem 
prepričevanju so se le odpravili domov. Kasneje so izvedeli, da je 
bilo nekemu društvu presekanih več cevi. O tem požaru ni v nobeni 
društveni kroniki nič podatkov.
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• Leta 1955 so gasilci nosili Titovo štafeto do sosednjega društva.
• Leta 1956 so na občnem zboru želeli zopet obuditi kulturno delo. 

Predvsem so pogrešali ženske pri gasilcih, kajti le-te imajo največ 
opravila z ognjem v kuhinjah.

• V letu 1958 je za pokritje računov PGD vzelo brezobrestno posojilo pri 
vaški skupnosti Krvavčji Vrh. Za protiuslugo je društvo vaški skupnosti 
v orodjarni odstopilo prostor za »vejanco.«

Tone Konda je leta 1998 podaril domačim gasilcem 
kip svetega Florjana

Avgusta 2002 so gasilci prikazali gašenje 
s staro brizgalno na Lokvici
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DOnatORji in SpOnZORji 
Za aVtOmOBil gVm 1 V letU 2009 
(po abecednem redu)

IME IN PRIIMEK PRISPEVEK (eur)
Dobravc Štefka 30,00
Drganc Matija 100,00
Elektromehanika Klemenčič 200,00
Evrostroj 1000,00
Fink Roman 100,00
Gasilska zveza Semič 8984,40
Glogovšek Ivan, Ivančna G. 50,00
Golobič Anton 100,00
Golobič Martin 100,00
Grabrijan Anica 100,00
Hobič Silvo 100,00
Kambič Labaratorijska oprema 200,00
Klančar Nežka 50,00
Kofalt Franc Krupa 100,00
Kofalt Martin 100,00
Komidar Ana 100,00
Komidar Anton 100,00
Konda Anton 100,00
Krka, tovarna zdravil N. mesto 500,00
Malnarič Sonja - Kusi 60,00
Marijana Dobravc 50,00
Mercator d.d. 200,00
Nemanič Franc 100,00
Občina Semič 8000,00
Ogulin Anton 100,00
Ogulin Marjan, Cerovec 50,00
Panjan Martin sp. Gradb. meh. 500,00
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IME IN PRIIMEK PRISPEVEK (eur)
Pašič Marjan 100,00
PGD Lokvica 36,00
PGD Štrekljevec 100,00
Plavac Milan 100,00
Plut Alojz 50,00
Plut Andrejka 100,00
Plut Anton, Cerovec 17 100,00
Plut Jože 100,00
Plut Milan. Rožni Dol 50,00
Plut Stane,  Krvavčji Vrh 1a 100,00
Požek Anton, Krvavčji Vrh 16 100,00
Požek Anton, Vrtača, Semič 100,00
Požek Franc, Krvavčji Vrh 2 100,00
Požek Franci 100,00
Požek Tomaž 100,00
Radoš Martin, Cerovec 3 100,00
Rosič Milan 50,00
Skala Barica 25,00
Sokolić Boris 30,00
Šikonja Vili 10,00
Štricelj Anton, Omota 7 40,00
Štukelj Igor 50,00
TPV Jonson controls 300,00
Zavarovalnica Tilia 100,00
Zavarovalnica Triglav 100,00
Zidar Ivana 100,00
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DOnatORji

TPV OHNSONOOO SONT L

AVTOHIŠA VRTIN
WWW.VRTIN.SI
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DOnatORji ZBORnika

Družinsko čebelarstvo Plut
Krvavčji Vrh 1a, 8333 Semič
tel: 07/306 03 43

Silvester Murgelj s.p.
Prečna 9, 8000 Novo mesto
tel: 07/334 85 16, gsm: 031 749 337
e-mail: info@smak.si

Gramel d.o.o.
Božakovo 35, 8330 Metlika
gsm: 031 631 062

PANJAN MARTIN s.p.
MALI NERAJEC 2, 8343 DRAGATUŠ 
Tel: 07 3057770
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