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Prihajajo dnevi za najlepše stvari, ki nam,  

ne da bi vedeli, uhajajo iz rok: dnevi za družino, 
 za spomine, zase in za prijatelje!  

Prinašajo luč, ljubezen, mir in upanje.  
Ne zamudite jih! Preživite jih lepo,  

lepše kot vse druge dni v letu, doma v 
 družinskem krogu, s prijatelji, …  

Povsod!  
Naj Vas vse to razveseli ter to veselje, 

sreča in zdravje spremljajo vse dni v novem letu 2010. 
Vam in Vašim najdražjim želi  

 
         Prostovoljno gasilsko društvo 
                DVOR 
 
NAGOVOR PREDSEDNIKA 
 
Kar nekaj spominov na leto 2009, ki odhaja, imamo tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dvor. 
Spoštovane gasilke, gasilci, krajanke in krajani, da boste lahko te spomine obujali skupaj z nami, smo za Vas 
pripravili kratek bilten, v katerem si lahko preberete, kaj vse smo delali v letu, ki se poslavlja. Prav gotovo se boste 
spominjali, kdaj in kje ste sodelovali, bili zraven ali nas opazovali. Ste si mogoče zaželeli v prihodnje biti član 
Prostovoljnega gasilskega društva Dvor, katerega poslanstvo je pomagati ljudem in živalim ob morebitnem požaru, 
poplavah ali kaki drugi naravni nesreči? Delo gasilcev je popolnoma prostovoljno. Biti gasilec pomeni, vedno 
pripravljen pomagati ob kakršni koli nesreči, imeti veselje do dela pri gasilstvu, prosti čas nameniti izobraževanju 
in usposabljanju na vajah ter vzdrževanju opreme. Če vas bo branje biltena navdušilo, si lahko pridete ogledat tudi 
kako vajo, ki je vsako drugo nedeljo v mesecu, ali urejanje opreme vsak četrtek zvečer. Lahko pa nas pokličete in 
se bomo dogovorili, kaj želite, da vam prikažemo ali odgovorimo na vprašanja.  
Če pa želite postati vi ali vaši otroci člani društva, izpolnite prijavnico na zadnji strani ali pa nas pokličite. Veseli 
bomo vašega odziva. 
V nadaljevanju si lahko preberete poročila o delu poveljstva in komisije za mladino, kaj in kako smo delali na 
operativnem in izobraževalnem področju v letu 2009. Pri vse bolj zahtevni opremi in orodju je potrebno tudi 
njihovo skrbno vzdrževanje. 
To pa ni bilo vse. Potrebno je bilo tudi poskrbeti za gasilski dom in njegovo okolico. Od večjih, vidnejših del smo 
letos uredili odvajanje vode na garaži in na dvorišču pred dvorano ter položili asfalt. Tako smo pridobili še nekaj 
več lepo urejenega prostora, ki so ga pionirji že dobro preizkusili s treningi za tekmovanje v gasilsko-športnih 
disciplinah. Nismo samo delali, udeležili smo se tudi izletov, ki jih je organizirala gasilska zveza. Že več let pa je 
bila želja naših članov, da bi tudi v društvu organizirali izlet. Zbrali smo se v soboto, 23. maja, pred gasilskim 
domom, od koder smo se z avtobusom odpeljali proti Kopru. Prva postaja je bil Socerb, kjer se nam je odprl 
prekrasen pogled na Koprski in Tržaški zaliv. Ogledali smo si tudi sveto jamo, edino podzemno cerkev na 
Slovenskem. Pot nas je vodila naprej proti Dekanom, kjer so nas pričakali v vinski kleti Bordon. Na zanimiv način 
so nam prikazali mlin, vinsko klet ter opisali pridelavo in zorenje vin. Da bi nas prepričali, da je v kleti res vino, so 
nam ga ponudili za pokušino ob narezku domačega sira in pršuta. Sledil je ogled Gasilske brigade v Kopru. 
Pokazali so nam, s kakšno opremo se postavijo nasproti ognju v obmorskih krajih.  



 

Od tod nas je pot peljala do zadnjega ovinka reke 
Dragonje pred izlivom v morje. Nad njo se namreč 
vzpenjajo šavrinske vzpetine z zaselki in vasmi, 
med katerimi so tudi Krkavče. To je zelo stara 
istrska vas, znana tudi po nasadih oljk. V tej vasi 
smo preživeli preostali del dneva, si ogledali njene 
znamenitosti – živi muzej na Orešju - "Veršeju". 
Sprejeli so nas tudi krkavški gasilci. Da ne bi 
»omagali«, so nas na turistični kmetiji Kerin 
pogostili s poznim kosilom.  
V mesecu juliju smo pripravili veselico z 
ansamblom Fantje z vasi. Žal pa nam tokrat vreme 

ni bilo naklonjeno. Bo pa naslednje leto boljše, upamo. 
Vse to in še marsikaj delamo v Prostovoljnem gasilskem društvu Dvor za Vas, naše krajane.  
Zahvaliti se želim vsem darovalcem, ki nam pomagate z donacijami ali kako drugače, da lahko 
vzdržujemo drago gasilsko opremo. Hvala tudi vsem, ki ste namenili del dohodnine našemu društvu. 
Za vse tiste, ki bi to še želeli storiti, pa lahko na dohodninskem obrazcu v rubriko Komu namenjate del 
dohodnine napišete našo davčno številko SI 43359990. Lahko pa nas tudi pokličete. Iskrena hvala 
vsem! 
 
Ob koncu Vam in Vašim najdražjim še enkrat želim  
vesel božič in srečno novo leto 2010. 

Predsednik PGD Dvor 
Franc Setnikar 

 
POROČILO POVELJSTVA 
 
Poveljstvo PGD Dvor sestavlja 7 članov, in sicer poveljnik, podpoveljnik, ki je hkrati vodja I. oddelka, 
vodja II. oddelka, vodja III. oddelka, pomočnik za radijske zveze, pomočnik za prvo pomoč in izolirne 
dihalne aparate ter orodjar. Osnovna naloga poveljstva je skrb za pripravljenost operativnih članov 
društva na morebitne nesreče. 
 
V obdobju od 1. 12. 2008 do 30. 11. 2009 smo imeli 5 intervencij. 
 

Datum 
intervencije 

Alarmiranje Vrsta intervencije 
Število 
gasilcev 

Območje 
intervencije 

5. 12. 2008 16.05 Poplave 6 Belica - Log 

29. 3. 2009 21.30 Poplave 5 Belica - Log 

21. 5. 2009 20.10 Odstranjevanje sršenov 5 Dolenja vas 

13. 7. 2009 18.59 Prometna nesreča 10 Belica – Log 

13. 9. 2009 11.00 Odpiranje stanovanja 5 Dvor 

 
Vsako drugo nedeljo v mesecu poveljstvo pripravi 
redno mesečno vajo. V decembru 2008 smo prvič 
organizirali gasilski kviz za člane, ki je bil v osnovi 
zelo podoben mladinskemu. Člani so morali na kvizu 
prikazati tako teoretično kot tudi praktično znanje. Na 
drugih mesečnih vajah v zimskem času smo na toplem 
ponovili predvsem osnove prve pomoči, vozlov in 
črpalk. V spomladanskem in poletnem času smo 
izvedli vajo tehničnega reševanja ob prometni nesreči, 
dvakrat smo imeli vajo vročega treninga v objektu, ki 



 

je bil namenjen rušenju, ter nekaj drugih vaj, na katerih smo ponovili osnovne standardne operativne 
postopke ob intervenciji. V oktobru smo imeli redni letni pregled društva, na katerem je komisija 

občinske gasilske zveze ocenila delo društva preko celega 
leta in pokazno vajo. Z oceno vaje smo bili zadovoljni, saj je 
bila ocenjena z 240 točkami od skupno 250 možnih točk. 
Člani društva se vsak četrtek zvečer zbiramo v gasilskem 
domu, kjer urejamo sprotne zadeve, ki se pokažejo v 
društvu, sektorju Polhov Gradec, v Občinski gasilski zvezi, 
Gasilski zvezi Slovenije ali pa v Upravi RS za zaščito in 
reševanje. 
Že nekaj let člani društva ob začetku šolskega leta izvajamo 
dežurstvo na cesti; glavna naloga je varovanje najmlajših v 
prometu. V mesecu oktobru, ki je že vrsto let namenjen 
požarni varnosti, smo vsem domačinom omogočili nakup in 
pregled ročnih gasilnih aparatov.  
 
Na področju članskih tekmovanj so se članice A in člani A 
(do 30 let) uvrstili na občinskem tekmovanju na 3. mesto, 
člani B (nad 30 let) pa na 4. mesto. 
 
 

Operativni člani smo se zaradi stalnega napredka na 
področju opreme in tehnike ter zaradi zahtevnosti 
intervencij dolžni stalno usposabljati. Zahtevnejša 
usposabljanja člani opravljajo v Gasilski šoli na Igu, kjer 
Gasilska zveza Slovenije organizira določena specialistična 
usposabljanja. Obnavljanje pridobljenega znanja pa se 
lahko v večini primerov izvaja na rednih mesečnih vajah v 
društvu. Najbolj pogosta specialistična usposabljanja so za 
uporabnike izolirnih dihalnih aparatov, posredovalce ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi, reševalce ob tehničnih 
nesrečah, za uporabnika radijskih zvez, za strojnika, za 
gasilca  bolničarja itd. Za potrebe prve pomoči imamo kar 
nekaj opreme in znanja, tako da nas lahko, poleg 
reševalcev, v primeru potrebe po nujni medicinski pomoči 
aktivirate na številki 112.  

Gasilci potrebujemo vaje, če hočemo 
biti na pravih intervencijah zares 
učinkoviti. Ker se vaje pogosto 
ponavljajo na istih objektih, vas 
prosimo, da nas pokličete in nam 
dovolite izvedbo vaje na vašem 
objektu. Ekipa poveljstva si bo 
predviden objekt za vajo skupaj z 
vami ogledala in dorekla podrobnosti 
o njej. Vaja po navadi traja približno 
eno uro in zelo veliko pripomore k 
seznanjanju z našim požarnim 
okolišem. Dobro poznanje požarnega 
okoliša pa nam zelo veliko pomeni v 
primeru prave intervencije. 

 
Poveljstvo PGD Dvor 
       Marko Zibelnik 

 
MLADINA V DRUŠTVU 
 
Mladina ima v PGD Dvor pomembno vlogo. Aktivnosti so bile do sedaj najintenzivnejše v jesenskem 
času, ko se ekipe pionirjev in mladincev udeležujejo tekmovanj v gasilsko-športnih tekmovanjih. 

Pionirji (6–11 let) so se letos pomerili v vaji z vedrovko in 
prenosu vode, mladinci (11–16 let) pa so tekmovali v mokri 
vaji z motorno brizgalno in v štafetnem teku. Poleg tega so 
mladinci uspešno nastopali tudi na orientacijskem teku in 
kvizu. V zimskem času pa so sodelovali na smučarskem 
tekmovanju. V letu 2009 smo znova nadaljevali tradicijo 
uvrstitev ekip na državna tekmovanja, tokrat so Blaž 
Osredkar, David Oblak in Jernej Zibelnik nastopili na 
tekmovanju v gasilskem kvizu. Leto smo sklenili s 
kopanjem v termah Moravske toplice in pogostitvijo s pico. 



 

 
V letu 2010 načrtujemo ustanovitev rednih srečanj "Mladi gasilec PGD Dvor", ki bo namenjen mladim 
od 6 do 16 leta. Z mladimi gasilci se bomo srečevali enkrat mesečno in spoznavali osnove gasilstva. 
Da pa vse ne bo ostalo zgolj pri teoriji, bomo pripravili tudi preproste vaje, kjer se bodo mladi gasilci 
lahko preizkusili tudi v gašenju pravega ognja. Udeleževali se bomo tudi tekmovanj. V kolikor so tudi 
vaši otroci zainteresirani za pridružitev, izpolnite pristopno izjavo v nadaljevanju ter jo posredujte na 
naš naslov. Prijavite se lahko tudi preko naše spletne strani. 
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Dvor 23 
1355 Polhov Gradec 
 

 
 
 
 

PRISTOPNA IZJAVA 
 

Ime in priimek: 

Datum in kraj rojstva: 

Naslov: 

Telefonska številka: 

Podpis: 
(za mladoletne osebe je potreben podpis staršev) 
 
 
--------------�--------------�--------------�--------------�--------------�--------------�--------------� 
 
Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo: 
• Predsednik: Setnikar Franc: 041/732-668 
• Poveljnik: Zibelnik Marko: 041/348-504 
• Mentor mladine: Zibelnik Klemen: 031/798-164 


